
          
 
BK Allians styrelseprotokoll 2015-03-18 
Närvarande: 

Lars Håkansson Birgitta Södergren 

Sören Hammer Birgitta Bergström 

Per Johansson  Kerstin Adie 

Lars Adie  Marie Ynner 

 

 

Ej närvarande: Monica Björk, Rune Johansson 

 

§ 1. Mötet öppnades 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Sören Hammer 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

  

§ 5. Personal  
Möjligheterna att anställa Anette håller på att undersökas. 

 

§ 6. Tävlingsledare 

Vid sjukdom eller liknande bör det finnas en reserv att tillgå. Tävlingsledarna kommer att uppma-

nas att ta sig an en person som en backup, liknande ett mentorsystem. 

 

§ 7. Kursverksamhet 

Nuvarande kurser diskuterades vad gäller vilka tidsperioder som gäller och vilka upplägg som är 

aktuella.  

Nybörjarträffen är den 23 april. 

Lennart och Margareta kör igång en spelkväll för mindre rutinerade den 4 maj. 

  

§ 8. Måla lokalen  

Styrelsen beslutade att spellokalen ska målas om. Ommålningen kommer att ske av 5-6 personer vid 

3 tillfällen i augusti månad.  

 

§ 9. Hylla för damväskor? Låsbart skåp till priser 

Förslag har lyfts när det gäller förvaring av damväskor inne i lokalen. Birgitta Södergren kollar upp 

olika lösningar. Det finns behov av ett låsbart prisskåp och styrelsens medlemmar kommer att 

hjälpas åt att ta fram lämpliga förslag. Lars Håkansson och Lars Hed kommer att ha tillgång till 

skåpsnyckeln.  

 

§ 10. Vårstädning och inventering  

Lars Håkansson kommer tillsammans med ett antal medlemmar att gå igenom material och 

inventera vad som finns på Allians. Förslag på dag är lördagen den 11 april. 

 

§ 11. Tagna beslut  

Inför årsmötet kommer styrelsen att gå igenom vilka styrelsebeslut som tagits genom åren. Vilka 

beslut vill vi behålla och vilka nya förslag till beslut finns inför årsmötet.   



 

       

 

 

 

§ 12. Nya frågor – vad vill vi framöver? 

Olika aktiviteter diskuterades. Medlemsfesten kommer att ske i höst eftersom det blir påskfest på 

annandag påsk. Eventuellt blir det en grillkväll under sommaren. 

 

§ 13. Övriga frågor 

Inger Östenson-Träff kommer att hjälpa till med kontanthanteringen.  

Olika förslag till lösningar för att minska kontanterna i verksamheten håller på att ses över. 

 

§ 14. Näste styrelsemöte är onsdagen den 15 april kl. 17.30. 

 

§ 15. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Sören Hammer 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 




