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Närvarande:  

Lars Håkansson  Birgitta Södergren 

Sören Hammer Birgitta Bergström 

Rune Johansson Kerstin Adie 

Per Johansson  Monica Björk  

Lars Adie  Marie Ynner 

 

 

 

§ 1. Ordförande öppnade mötet. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 4. Personal  

I samband med styrelsemötet avtackades Gun, som går i pension.  

Allians har anställt Annett Brundin som ersättare för Gun. 

 

§ 5. Tävlingsledare, reserver 

Det har varit krångel vid tävlingarna på måndag eftermiddag på grund av att vissa spelare ankommit 

sent. Ett önskemål är att en spelare i varje par är på plats 15 minuter innan spelet börjar. Generellt 

bör man vara på plats i god tid före en tävling för att inte ställa till problem för Ruteroperatörer och 

övriga spelare. 

 

Det är fortfarande problem med för få tävlingsledare. Lars Håkansson kommer att kalla alla 

tävlingsledare och ruteroperatörer till ett möte för att försöka hitta en lösning.  

 

Det kommer att vara en kurs i Ruter på Allians lördagen den 29 augusti. Föranmälan.   

 

§ 6. Flagga 

År 2016 fyller Allians 60 år och klubben har för avsikt att ansöka om en svensk flagga som delas ut 

i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. 

 

§ 7. Ekonomi 

Kerstin redogjorde för den ekonomiska situationen. Genom att sälja kuponger har spelintäkterna 

minskat. Intäkterna i samband med kurser och då framförallt kurslitteraturen har minskat liksom 

övriga intäkter. Som anledning till minskningen gällande övriga intäkter, nämns exempelvis att 

Allians inte längre får några beställningar av brickläggning till andra klubbar. Startavgifterna har 

ökat genom utökat lagspel. Ekonomin i stort är god, men förlusten för budgetåret är större än den 

som budgeterats.   

 

Styrelsen har ett förslag på att nuvarande system med prispengar ska upphöra och förslag på 

ersättande system håller på att tas fram. 

 

§ 8. Nytt, stolar material 

Det finns behov av inköp av bland annat en ny skrivare, budkort och protokoll. Lars Adie ansvarar 

för inköpen. 



         

 

 

 

 

§ 9. Hjärtstartare 

En hjärtstartare har köpts in för 13 000 kronor. Lars Håkansson har gått en utbildning och det finns 

tydliga instruktioner för hur hjärtstartaren ska användas. Den kommer att sättas upp inne i 

spellokalen på lämpligt ställe. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Måndagkvällar. Lars Håkansson kommer att jobba på att få fler par att spela på kvällarna. De som 

yrkesarbetar har fått mycket små möjligheter att spela på Allians, då en övervägande del av 

medlemmarna väljer att spela på dagtid.  

 

Olika förslag inför jubiléet lyftes. Styrelsen jobbar vidare på dessa förslag. 

 

 

§ 11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 11 augusti kl. 17.  

 

§ 12. Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson    

Sekreterare   Ordförande    

 

 

 

   

 

 


