
BK Allians styrelseprotokoll 2014-08-07 
 

Närvarande:  

Lars Hed Birgitta Södergren Lars Adie valb. TK   

Annika Nilsson Rune Johansson Ulf Aronsson TK §1-11, 15 

Per Johansson Kerstin Adie Göran Johansson valb. § 15 

Birgitta Bergström  

 

Ej närvarande: Monica Björk, Eva Månsson, Marie Ynner 

 

 

§ 1.  Ordförande Lars Hed öppnade mötet. 

 

§ 2.  Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till sekreterare valdes Annika Nilsson. 

 

§ 4.  Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Birgitta Bergström. 

 

§ 5.  Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 6.  Ekonomi, kontanthantering och ersättningar. (bilagor 1-3) 

Årets resultat + 11 370:-. Spelavgifter har ökat bl a beroende på större tävlingar t ex 

guldtävling. Utgifter för caféet har ökat. 

 Klubben öppnar ett konto där medlemmarna kan sätta in pengar för kursavgifter och när vi 

har kommit på ett bra system även kuponger. 

 Styrelsen föreslår årsmötet att få mandat ytterligare ett år för att vidta fler åtgärder 

för att minska kontanthanteringen  

 

§ 7.  Verksamhet 2014/15 (bilaga 4) 

Inga förändringar när det gäller veckotävlingarna. Utbildningssamordnare är ej klart. Pga 

brist på kursledare kommer endast en nybörjarkurs att genomföras. Fortsättningskurs, 

spelträning, temakurser och genomgångar före spel som tidigare år utom vad avser 

tisdagkvällar.   

 

§ 8.  Budget 2014/15 (bilaga 5) 

Förslag delades ut, styrelsen gav Kerstin och Lars Hed mandat att slutföra ett förslag till 

årsmötet. 

 

§ 9.  Logotype 

Beslut om att vår nya logga ska bestå av tre hjärteress. BK Allians över essen och Bridge 

Halmstad under på två rader. Rune gör ett förslag till årsmötet. 

 

§ 10. Tävlingskommittén 

 Ulf och Lars Hed har lagt brickor. Det saknas fortfarande TL och BM. Det är 

högprioriterat att utbilda fler och aktivera passiva. 

 Lars Hed pratar med Ulf om skälig ersättning för brickläggning. 

  

 



§ 11.  Utbildningsverksamhet 

Inköpt 704 hårdplastbrickor och 800 kortlekar till kursverksamheten samt 10 dukar till 

borden. 

 Även här är det högprioriterat att utbilda kursledare. 

 

§ 12.  Medlemskommittén/Lokalkommittén 

 Fungerat bra. Birgitta Södergren anordnar en arbetsdag. 

 

§ 13.  Mediafrågor      

 Vi avvaktar med annons tills vi vet vilka kurser vi ska starta. 

 

§ 14.  IT-frågor  

Lars Adie kommer med förslag om behov av inköp och förbättringar.   

 

§ 15.  Förändringar i styrelsen  

Lars Hed, Annika Nilsson och Eva Månsson avgår. Diskussion om olika lösningar. 

Valberedningen jobbar vidare.   

 

§ 16.  Personalfrågor 

 Guns lön är justerad fr.o.m. 1 juni. 

 

§ 17.  Hjärtstartare  

 Beslut att inte köpa in någon hjärtstartare. 

 

§ 18.  Årsmöte 2 sept 

 Birgitta Södergren beställer landgångar.   

 

§ 19. Skyltning mot Nässjögatan 

 När loggan är klar ordar Rune och Lars Adie skyltningen. 

 

§ 20. Verksamhetsberättelse 2013/14 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Lars Hed lägger originalet i sitt fack, samtliga 

styrelsemedlemmar ombedes skriva under snarast. 

  

§ 21.  HBF förslag till ändrade ersättningar 

Det har kommit förslag till klubbarnas kontaktpersoner om sänkt ersättning vid 

arrangerande av DM-tävlingar. Styrelsen ger Lars Hed mandat att framföra att klubben 

inte accepterar sänkt ersättning vid HBF arrangemang och att klubbar som ej har egen 

lokal får full ersättning för lokalkostnaden samt skälig ersättning för användning av egen 

materiel då de arrangerar sådan tävling. 

 

§ 22. Motioner till HBF:s årsmöte från Svante Hallén (bilaga 6) 

Att Falkenberg inte ska anordna DM-finaler förrän ventilationen är åtgärdad. Styrelsen 

avstår att ta ställning. 

 Att sista speldag ska vara bestämd speldag. Styrelsen avstår att ta ställning. 

Att lottning av lagtävlingar ska vara offentliga. Styrelsen avstår att ta ställning. 

Ordförande reserverar sig mot beslutet och vill avslå motionen. 

 

§ 23. Övriga frågor 

 Prispengar: Olika förslag framkom, styrelsen tar med frågan till ”nya” styrelsen. 



 

§ 24. Nästa möte  

Om behov finns före årsmötet (främst pga valberedningens resultat) kallar Lars Hed till 

möte. 

 

§ 25. Mötet avslutades 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Annika Nilsson Lars Hed   Birgitta Bergström 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 

 

 Bilagor: 

1 Balansrapport 

2 Resultatrapport 

3 Balans- resultaträkning 

4 Spel- och verksamhetsplan 

5 Budgetförslag 2014/2015 

6 Motioner till HBF 


