
 

 

 

 
 
BK Allians styrelseprotokoll 2014-10-31 
Närvarande: 

Lars Hed  Birgitta Södergren 

Per Johansson Kerstin Adie 

Monica Björk Birgitta Bergström  

Lars Adie  Lars Håkansson 

Rune Johansson Marie Ynner 

 

Ej närvarande: Sören Hammer 

 

 

§ 1. Mötet öppnades 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Monica Björk 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi 

Kerstin redogjorde för klubbens ekonomi, som är mycket god. 

Spelintäkterna har ökat något – en bidragande orsak är troligtvis ligaspelet på tisdagkvällar.  

 

Outtagna prispengar brukar skänkas till välgörande ändamål. Styrelsen beslutade att skänka  

outtagna prispengar för år 2014, cirka 6 000 kronor, till Barncancerfonden.  

 

Styrelsen diskuterade kring kontanthanteringen och hur vi ska närma oss en verksamhet helt  

utan kontanter. Försäljningen av kuponger har fungerat bra och en majoritet av spelarna 

betalar nu sina spel med kuponger. Det finns en hel del idéer inför framtiden när det gäller  

utvecklingen av en minskad kontanthantering och Kerstin får i uppdrag att diskutera vidare  

med andra styrelsemedlemmar och sammanställa ett underlag till nästa möte. 

 

§ 6. Verksamhetsplanen 

Genomgång av verksamhetsplanen. Ett fåtal justeringar gjordes.  

 

§ 7. Logotype 

Det framkom ett antal förslag på olika sätt att marknadsföra klubben med den nya logotypen. 

Produkter såsom flaggor, kortlekar, pennor, tröjor, e-post-logga med mera, diskuterades. Lars 

Adie och Lars Håkansson kommer att titta på förslag och prisuppgifter till nästa styrelsemöte. 

Styrelsemedlemmarna fick i uppdrag att fundera kring andra sätt att marknadsföra klubben 

framöver – exempelvis i samband med jubileet år 2016.  

 

§ 8. Tävlingskommittén 

Spelarna på måndagseftermiddagarna har ökat, medan intresset för spel på söndagar och  

måndagar har minskat. Det framkom olika förslag för att antalet spelare på klubben ska öka.  

Det är dock svårt att locka spelare till både måndag- och tisdagkvällar när flertalet 

medlemmar som brukar spela kvällstävlingar, även spelar lagtävlingar såsom DM/SM-lag och  

Hallandsserien på onsdagkvällar.  



 

 

 

 

 

Tävlingskommittén ska rekrytera nya tävlingsledare inför utbildningen år 2015. 

Brickläggningen sköts av Ulf Aronson och Lars Hed. Ulf får fritt spel och fri fika för sitt 

arbete. Andra former av ersättning diskuterades. Styrelsen beslutade att nuvarande ersättning  

för brickläggningsarbetet ska gälla tillsvidare. 

 

Styrelsen beslutade att betala tillbaka spelavgifterna för söndagen den 26 oktober, då det  

enbart spelades en tävling med 14 brickor. Styrelsen beslutade också att ge fritt spel till några  

medlemmar som inte återfått spelavgifter från ett tidigare speltillfälle med liknande  

förutsättningar. 

    

§ 9. Utbildningsverksamhet, kurserna 

Birgitta Södergren tycker det har gått bra med nybörjarkursen med cirka 5-6 bord varje gång.  

Annika Nilsson tar hand om kursen under Birgitta Södergrens semester i november månad. 

Lennart drar nu igång fortsättningskursen efter några veckors semesteruppehåll.  

 

Sabine ska vara ledig under december och januari. Det åligger kursledarna att informera 

styrelsen hur det löser sig under semesterledigheter – mycket för att underlätta för Kerstin så 

att hon får kännedom vilka personer som ska ha arvoden när ordinarie kursledare är 

frånvarande.  

 

Styrelsen beslutade att medhjälpare vid kurserna får milersättning, fri fika samt en fri kupong 

per kurstillfälle. 

 

§ 10. Medlemskommittén 

Situationen är lite jobbig just nu i samband med Guns sjukskrivning. 

 

§ 11. Lokalkommittén 

Styrelsen beslutade att Rune köper in en in en ny dammsugare till klubben.  

Monica undersöker olika städtjänster och tar in anbud.  

 

En projektgrupp när det gäller lokalfrågor tillsattes. Gruppen består av Lars Håkansson,  

Rune Johansson och Kerstin Adie. Styrelsen beslutade att Lars Hed kan anlitas som  

adjungerad till gruppen. 

 

§ 12. Mediefrågor  

Broschyren ”Välkommen till Allians” ska göras om med den nya logotypen.  

Monica tar fram en ny folder till nästa möte. 

 

§ 13. IT-frågor    

Styrelsen beslutade att den gamla stationära datorn på klubben ska ersättas. Lars Adie får i 

uppdrag att köpa in en ny dator.  

 

Övriga IT-frågor bordlades. 

 

§ 14. Kommunikation (Facebook, hemsidan)   

Bordlades 

 

§ 15. Personalfrågor  



 

 

 

 

 

Gun är sjukskriven till och med den 30 november. Vi avvaktar besked i samband med att den 

sjukskrivningen går ut. Rune Johansson har tagit på sig ansvaret så att kafeterian är bemannad 

under november och december månad.  

16. Skyltning mot Nässjögatan 

Monica skissar på en skylt med nya loggan.  

 

§ 17. Disciplinfrågor   

Lars Hed informerar kring ett allianspar som har visat dåligt uppträdande vid upprepade 

tillfällen. Dåligt uppträdande accepteras inte och åtgärder kommer att vidtas om det upprepas 

igen.  

 

§ 18. Övriga frågor 

Glögg kommer att serveras enligt tradition under hela Lucia-veckan. 

 

§ 19. Nästa möte  

Nästa möte kommer att genomföras torsdagen den 4 december kl. 17.00. 

 

§ 20. Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

 

Marie Ynner  Lars Hed   Monica Björk 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 

 




