
BK Allians styrelseprotokoll 2014-12-04 

Närvarande: 

Lars Håkansson Birgitta Södergren 

Per Johansson Kerstin Adie 

Sören Hammer Birgitta Bergström   

Lars Adie  Marie Ynner 

Rune Johansson 

 

Ej närvarande: Monica Björk 

 

 

§ 1. Mötet öppnades 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Lars Adie och Per Johansson. 
 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Personal och cafeteria  

Gun är sjukskriven till och med februari månad. När det gäller cafeterian är bemanningen för 

december månad löst. Då det är osäkert när Gun kommer tillbaka, måste Allians anställa en 

vikarie. Kerstin och Lars Håkansson kommer att gå igenom aktuella arbetsuppgifter och 

Kerstin kommer därefter att kontakta arbetsförmedlingen. Det finns behov av en lösning i 

början av januari månad. 

 

§ 6. Logotype 

Lars Hed har via mail skickat ett förslag till Lars Håkansson när det gäller klubbtröjor med 

logotype. Styrelsen tar del av förslaget inför nästa styrelsemöte. Lars Adie har tagit fram 

prisförslag på kortlekar med logotype. Styrelsen beslutade att vi köper in en omgång med 

kortlekar, 200 stycken. Kortlekarna ska användas som priser i klubbens och 

kursverksamhetens tävlingar. 

 

§ 7. Larm och kostnader.  

Larmet i klubblokalen ska finnas kvar, men i vilken form? Kerstin kollar upp kostnaderna  

inför nästa styrelsemöte.  

 

§ 8. Övriga frågor 

Frågan kring klubbens alkoholpolicy lyftes. Allians följer svenska bridgeförbundets policy – 

att alkoholförtäring i samband med spel inte är tillåtet. 

 

Problem har uppstått i samband med kursen på onsdagar, bland annat är Sabine som är 

kursledare, bortrest under en längre period. Styrelsen beslutade att kursdeltagarna får ett 

reducerat pris inför nästa termin och kursavgiften blir 400 kronor istället för 600 kronor.  

 

Styrelsen beslutade att liksom förra året, ge Gun en julbonus på 500 kronor. 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte är den 8 januari kl. 17.00. 

 

§ 10. Mötet avslutades 



Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   

Sekreterare   Ordförande   

 

 

 

Lars Adie  Per Johansson 

Justerare  Justerare 

 

 




