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Närvarande:  

Lars Hed  Birgitta Södergren  

Annika Nilsson Rune Johansson  

Per Johansson Kerstin Adie 

Birgitta Bergström Marie Ynner 

 

 

Ej närvarande: Monica Björk, Eva Månsson 

 

 

§ 1. Ordförande Lars Hed öppnade mötet. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Annika Nilsson 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi  

Kerstin redogjorde för den ekonomiska situationen. De flesta posterna följer föregående års  

resultat, men som det framkommit tidigare har lönekostnaderna och utgifterna för köket ökat 

medan intäkterna för serveringen har minskat.  

 

Guldtävlingen är delvis en orsak till de minskade serveringsintäkterna, då spelavgiften på  

400 kronor även innefattade förtäring under dagen. En del av den totala summan som 

Guldtävlingen gav, motsvarar därför även serveringsintäkter.  

 

Bilersättningarna har ökat något på grund att ordförande och kursledare fått ersättning  

för genomförda resor. 

 

Kupongförsäljningen där medlemmarna erbjuds att köpa 11 spelkuponger för 300 kronor, har 

gått bra, men är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring. 

 

§ 6. Verksamhetsplanen 

Det är första året Allians har en verksamhetsplan och denna håller i stort. KM mixed Lag fick 

flyttas då denna olyckligtvis hade planerats precis efter juluppehållet och att information kring 

föranmälan inte hade gått ut till medlemmarna.  

 

§ 7. Biblioteket  

Margareta har gjort en inventering och listat de böcker som finns i biblioteket. Klubben är i 

behov av någon som sköter biblioteket framöver. Styrelsen beslutade att Rune ansvarar för 

biblioteket fortsättningsvis.   

 

§ 8. Fastighetsfrågor 

Allians har en ny hyresvärd. Rune har träffat honom vid ett tillfälle och framförde då 

önskemål om ny kyl och frys, behov av nya fönster med mera. Fläkten fungerar inte på 



helgerna, exempelvis fungerade den inte under guldtävlingen som det utlovats. Rune kommer 

att kontakta hyresvärden på nytt.  

 

§ 9. Tävlingskommittén 

Guldtävlingen blev mycket lyckad med hela 16 bord och lovorden kring tävlingen har varit  

många. Det som var negativt var att fläktarna inte fungerade och att maten inte räckte trots att  

det var mycket väl tilltaget sett till antal portioner. Klubben kommer att ansöka om att få  

anordna en silver- och en guldtävling även under 2014/2015. Styrelsen beslutade att Lars Hed  

lyfter frågan i tävlingskommittén för att bestämma datum för tävlingarna.    

 

Brickläggningen fungerar tillfredsställande.  

 

Det är problem med tävlingsledare vissa kvällar, speciellt tisdagar då klövergruppen spelar  

och har kurs parallellt med att ordinarie spel pågår.  

 

När semifinalen i DM-par spelas i mars och när finalen i DM-par avgörs i april är  

målsättningen att erbjuda ett ”all-inclusive-paket” med spelavgift och förtäring. 

 

§ 10. Utbildningsverksamhet 

Det har framkommit att kursdeltagarna inte kan se resultaten av sina tävlingar på hemsidan. 

Önskemål finns att kunna få tillgång till dessa. Annika kommer att undersöka anledningen till 

detta för vidare åtgärd.  

 

Margareta har mailat Lars Hed angående 4 stycken kursmedlemmar – 2 juniorer och 2 icke 

juniorer - för att eventuellt få bidrag till att åka på juniorläger till Örebro. Vi avvaktar besked 

från Roger Wiklund när det gäller de 2 som inte är juniorer. Styrelsen beslutar att dessa fyra 

tjejer endast skall behöva betala halv kursavgift. Styrelsen ger vidare Kerstin och Lars Hed 

mandat att överenskomma på vilket sätt som dessa medlemmar skall sponsras när det gäller 

juniorlägret. 

 

Styrelsen beslutade att de deltagare från Bk Allians som går till final i Nygammalt och som 

samåker kommer att få milersättning från klubben.  

 

§ 11. Medlemskommittén 

Inget att rapportera  

 

§ 12. Lokalkommittén   

Det finns behov av utökad lokalvård. Gun utför lite lättare städning, men inte  

rejälare städning runt borden och under stolarna. Birgitta Södergren ska höra vidare i  

lokalkommittén när det gäller städning av lokalen och återkommer med resultatet på nästa  

möte.  

  

Det kommer att finnas behov av nya stolar framöver. Vi överenskommer att först tillfråga 

Eva Månsson som arbetar på Rowico, om möjligheterna att köpa stolar därifrån. 

 

 

Diskussion kring en ny kaffebryggare fortgår. Birgitta Södergren och Rune får mandat att  

besluta om inköp av en ny kaffebryggare. 

 

Rune efterlyser hjälp med inhandling av varor. Lars Hed kommer att skicka ut ett mail där han  



efterfrågar ideella insatser från medlemmarna. 

 

§ 13. Mediafrågor      

Rapporteringen till Hallandsposten verkar fungera för närvarande.  

 

§ 14. IT-frågor    

Bordlades 

 

§ 15. Kommunikation   

Forumet på hemsidan diskuterades. En majoritet av de inlägg som görs är av negativ klang. 

Klubben skall givetvis värna yttrandefriheten, men mer positiva inlägg efterfrågas lite extra. 

 

Lars Hed har för avsikt att fortsätta maila ut till medlemmarna om nyheter med mera på 

klubben.  

 

§ 16. Personalfrågor 

Fungerar ganska väl för närvarande. Det måste finnas en bra beredskap i köket om Gun inte 

kan arbeta under vissa perioder. Förhoppningen är att nuvarande bemanning i kombination 

med medlemmarnas stöttning skall fungera fram tills år 2016 när Gun går i pension.  

 

Styrelsen beslutar att Lars Adie och Christel som varit anställda på Allians under 2013, skall 

tilldelas en julbonus på 500 kronor. Gun har redan tilldelats denna bonus. 

 

§ 17. Eniro-anslutning  

Allians har fått en faktura för annonsering på Eniro, trots att vi tackat nej till att medverka. 

Lars kommer att kontakta ansvariga på Eniro. Styrelsen har beslutat att vi fortsättningsvis inte 

skall vara med på Eniro.  

 

§ 18. Skyltning mot Nässjögatan 

Bordlades  

 

§ 19. Övriga frågor 

En medlem har hörts av när det gäller att köpa bridgebord med eventuellt budkort och/eller 

budlådor. Medlemmarna har tidigare haft möjlighet att köpa bridgebord och styrelsen 

beslutade att sälja ett av borden för 100 kronor. 

 

Per lyfte frågan att klubben bör göra mer reklam för bridgeveckan i Örebro. Lars kommer att 

ansvara för detta.  

 

Flera medlemmar har efterfrågat ”Träffpunkt Allians”, där medlemmar träffas på Allians 

någon eftermiddag då och då. Syftet är att gå dit med sin partner, spela olika givar i lugn och 

ro och därefter prata kring budgivning, utspel med mera och analysera resultatet. Rune och 

Per ansvarar för en planering kring detta. 

 

Lars Adie har gjort ett gediget material när det gäller statistik kring antal spelare vid veckans 

olika speltillfällen. Materialet som motsvarar statistik från år 2007 och framåt, kommer att 

granskas av styrelsen och tävlingskommittén.  

 



En medlem har lyft frågan kring att lokalen ibland är svårtillgänglig vid lagspel de kvällar då 

det inte förekommer någon annan aktivitet på Allians. Problemet uppstår oftast på onsdagar i 

samband med DM-matcher. 

Styrelsen diskuterade att det oftast har gått att lösas genom att det pågår spel eller kurs strax 

innan eller samtidigt som lagspel. Relativt många av medlemmarna har tillgång till nyckel till 

lokalen och brukar kunna bistå och hjälpa till om de tillfrågas i god tid. Lars Hed kan 

kontaktas för lösning om problem kring detta uppstår även framöver.  

 

Flera medlemmar har vänt sig till Marie för att framföra kritik då flera styrelsemedlemmar 

sitter och spelar i B-gruppen på måndagar. Diskussioner fördes kring detta. Lars Hed menar 

att han inte har för avsikt att tvinga någon att sitta i A- eller B-gruppen, men att det är av 

största vikt att nybörjare och mindre rutinerade så småningom ska kunna övergå från kurser 

och klövergruppen till att spela i B-gruppen. Rekommendationen är att de med handikapp 

lägre än 45 spelar i A-gruppen. 

 

Medlemsfesten flyttas till den 6 april kl. 14.00. 

Funktionärsfesten flyttas till den 22 maj kl. 18.00. 

 

Annika uppdaterar verksamhetsplanen. 

 

§ 20. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte kommer att genomföras den 24 april kl. 18.00. 

 

§ 21. Mötet avslutades 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Marie Ynner  Lars Hed   Annika Nilsson 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 




