
 
BK Allians styrelseprotokoll 2015-04-15   
 

Närvarande:  

Lars Håkansson Birgitta Södergren 

Sören Hammer Birgitta Bergström 

Rune Johansson Kerstin Adie 

Per Johansson  Marie Ynner 

Lars Adie 

 

Ej närvarande: Monica Björk  

 

 

§ 1. Ordförande Lars Håkansson öppnade mötet. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden valdes Lars Adie 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5.  Personal  

Kerstin ansvarar för att kontakta arbetsförmedlingen för att diskutera förutsättningarna kring en 

anställning för Annett Brundin.  

 

§ 6. Tävlingsledare, reserver 

Bordlades 

 

§ 7.  Hallandsträffen 26 april 

Lars Adie, Lasse Håkansson och Inger Östenson Träff kommer att representera Allians i Varberg 

den 26 april. Lars Håkansson pratar med Annika Nilsson när det gäller utbildningsansvaret och om 

hon kan representerar klubben inom området. 

 

§ 8. Hylla för damväskor? Låsbart skåp för priser 

Ett eventuellt inköp av hylla avvaktas till lokalen är ommålad. 

Ett skåp för priser har köpts in. 

 

§ 9. Vårstädning inventering. Budlådor ”Sanering” 

Det finns behov av att komplettera upp bricksatser, budlåder, kortlekar etcetera. Vi överenskommer 

att ligga lågt till nästa budgetår. 

 

§ 10.  Hjärtstartare 

Styrelsen beslutade att fortsätta undersöka olika alternativ inför inköp av en hjärtstartare, 

exempelvis kommer Lars Adie att kolla upp den kampanj/samordning som Svensk Bridge har kring 

detta. 

 

§ 11. Ekonomi 

Kerstin redogjorde för hur klubbens ekonomiska situation ser ut i jämförelse med mars månad 2014. 

Inventarieinköpen har ökat och spelavgifterna har minskat – mycket på grund av spelkupongerna. 

Försäljningen av kursböcker har minskat betydligt. Efter att prispengarna betalats ut redovisas en 

förlust på cirka 45 000 kronor. Totalt sett är klubbens ekonomi mycket god.  

        



 

 

 

 

 

§ 12. Övrigt 

22 stycken är anmälda till funktionärsträffen den 22 april. Birgitta och Birgitta  

ansvarar för inköpen inför kvällen.  

 

Birgitta Södergren ordnar priser till kursavslutningen.  

 

Kerstin upplyser om att paragrafen ”ekonomi” alltid ska finnas med i dagordningen.  

 

Endast ordföranden kommer fortsättningsvis att justera protokollet. 

 

Annett Brundins dotter har en städfirma och Kerstin kommer att prata med henne om att eventuellt 

överta städningen på klubben.  

 

Nästa styrelsemöte kommer avsättas helt till att planera kring klubbens 60-års jubileum år 2016. Då 

tidigare styrelse startade upp en planering kring jubileet, kommer föregående ordförande, Lars Hed 

att bjudas in till mötet. 

 

§ 13. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 12 maj kl. 18.00. 

 

§ 14. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


