
BK Allians styrelseprotokoll 2015-08-11   
 

Närvarande:  

Lars Håkansson  Birgitta Södergren 

Per Johansson Birgitta Bergström 

Lars Adie  Kerstin Adie 

Monica Björk Marie Ynner 

 

Ej närvarande: Rune Johansson, Sören Hammer 

 

§ 1. Ordförande öppnade mötet. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Lars Adie. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Lokal  

Det har framkommit att fastighetsägarna har för avsikt att säga upp hyresavtalet med Allians. 

Avtalet går ut i september 2016. Anledningen till uppsägningen är att fastighetsägarna vill 

höja hyran. Styrelsen kommer att begära mandat vid årsmötet för att kunna förhandla om 

hyran. 

 

§ 6. Årsmöte 

Planeringen och förutsättningarna inför årsmötet den 1 september diskuterades.  

 

§ 7. Prispengar 

Lars Adie har tagit fram ett förslag vad gäller hur priser och prispengar ska fördelas framöver. 

Detta diskuterades på styrelsemötet och beslutades att med vissa ändringar läggas fram som 

förslag vid årsmötet. 

 

§ 8. Ekonomi 

Kerstin redogjorde för aktuell ekonomisk situation i klubben. Exempelvis har spelintäkterna 

minskat med 25 000 kronor, mycket på grund av systemet med spelkuponger som infördes på 

prov under 2014/2015. Nuvarande kuponghäfte innehåller en frikupong, det vill säga ett häfte 

med 11 spelkuponger kostar 300 kronor. När det gäller kurserna har intäkterna minskat med 

cirka 35 000 kronor, bland annat på grund av att det varit en kurs mindre samt att 

försäljningen av kurslitteratur har minskat. Utgifterna har ökat i samband med att nya 

inventarier för 65 000 köpts in, bland annat dammsugare, kortlekar och brickor för 

brickläggning, dator och hjärtstartare. Det är viktigt att ekonomin inte fortsätter i den negativa 

riktningen. Styrelsen beslutade att fortsättningsvis sälja häften med 10 stycken kuponger för 

300 kronor men att bordsavgiften är 40 kronor för de som betalar kontant. 

 

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att höja medlemsavgiften med 40 kronor, det vill säga 

sammanlagt 350 kronor, där avgiften fördelas enligt följande: 230 kronor till Svenska 

Bridgeförbundet, 30 kronor till Hallands Bridgeförbund och 90 kronor till Allians.  

 

Förslag till budget inför nästa år kommer att utformas utifrån styrelsens förslag för beslut vid 

årsmötet. 



 

 

 

 

 

Lars Håkansson har inventerat klubbens material och vi behöver inte köpa in några nya 

spelkort under de närmaste två åren.  

 

Styrelsen beslutade att Kerstin Adie kan använda fasträntekontot vid behov för diverse utlägg 

eftersom det är ont om pengar på andra konton. 

 

§ 9. Övriga frågor     

När det gäller justering av styrelseprotokoll beslutade styrelsen för att återgå till att ha en 

justeringsperson förutom ordföranden. 

 

Vi diskuterade kursverksamheten och hur den ser ut inför hösten. Sabine Dellien har fått i 

uppdrag av Lars Håkansson att ansvara för kursverksamheten.   

 

Styrelsen beslutade att säga upp avtalet när det gäller skötsel av entrémattor då vi nu har 

fungerande städning på Allians. 

 

Per presenterade ett par förslag till den kommande verksamhetsplanen. 

 

Birgitta Södergren önskar en genomgång av hjärtstartaren så att fler medlemmar vet hur den 

fungerar. 

 

Lars Adie påminde om Ruter-utbildningen på Allians den 29 augusti med Margareta 

Andersson som ledare. Anmälan görs på hemsidan. 

 

Måndagen den 7 september har Hallands Bridgeförbund årsmöte på Allians. Efter mötet 

kommer Hallands bridgeförbund att arrangera måndagkvällens spel. 

 

§ 10. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 27 augusti kl. 17.00. 

 

§ 11. Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 


