
 
 
BK Allians styrelseprotokoll 2015-02-18   
Närvarande: 

Lars Håkansson Birgitta Södergren 

Kerstin Adie  Birgitta Bergström 

Monica Björk  Marie Ynner 

Rune Johansson 

 

Ej närvarande: Lars Adie, Sören Hammer, Per Johansson 

 

 

§ 1. Mötet öppnades 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Monica Björk 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Personal 

Gun är sjukskriven till och med den 30 april och Annetts vikariat har förlängts till och med detta 

datum. 

 

§ 6. Tävlingsledare, utbildning i ruter 

Britt-Marie Warborn är tillfrågad att komma till Allians och hålla en utbildning i Ruter. Datum ännu 

inte fastställt. Ett antal medlemmar har visat intresse för att lära sig mer om Ruter och ytterligare ett 

antal medlemmar kommer att tillfrågas inför utbildningen. 

 

§ 7. Kontanthantering, kuponger 

Kerstin har efterfrågat hjälp med kontanthanteringen och ersättare är på gång.  

 

Det finns förslag på att snabbare kunna ersätta kontanter genom att införa olika valörer på kuponger 

som ska kunna användas i både spel och kafeteria. Detta i ett steg för att så småningom helt undvika 

kontanter i verksamheten. Kerstin undersöker vidare kring förslaget. 

 

§ 8. Måla lokalen? 

Lars Håkansson presenterade ett förslag kring att måla om väggarna inne i spellokalen. Kostnaden 

beräknas till totalt 5-6 000 kronor. Styrelsen beslutade att lokalerna ska målas om enligt förslag. 

 

§ 9. Hyllor till kontoret 

Lars Håkansson håller på att undersöka olika möjligheter kring att fräscha upp inne på kontoret. 

 

§ 10. Klövergruppen 

Lars Håkansson har tagit fram uppgifter när det gäller Klövergruppen. Det framgår att de som 

vanligtvis spelar i denna grupp har hittat andra speltillfällen under veckan där det spelas 24 brickor, 

varför det inte längre anses finnas behov av en renodlad Klövergrupp. De helt nya kursdeltagarna 

kommer framöver att kunna spela i en sidogrupp på måndagkvällar.  

 

 

 



 

 

 

 

§ 11. Kurser 

Vi diskuterade kursverksamheten – vilket utbud som finns och 

eventuella idéer inför framtiden. 

Nybörjarträffen arrangeras mellan 13-26 april. Allians avser att 

anordna tävlingen en torsdag under aktuell period. 

 

§ 12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

§ 13. Nästa möte blir onsdagen den 18 mars kl. 17.30. 

 

§ 14. Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Monica Björk 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 

 




