
BK Allians styrelseprotokoll 2015-12-15  
 

Närvarande: 

Lars Håkansson Birgitta Bergström 

Per Johansson Kerstin Adie 

Lars Adie  Marie Ynner 

Rune Johansson 

 

Ej närvarande: Monica Björk, Birgitta Södergren, Sören Hammer 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

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

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

 

§ 5. Lars Håkansson berättade om Ousmane Sow som driver sitt kafferosteri vid Slottsmöllan 

i Halmstad. Han sponsrade Allians kaffetävling på luciadagen och Allians hyresvärd har en 

mentorliknande roll för honom. Preliminärt kommer Ousmane Sow att komma till klubben 

framöver för att berätta om sin verksamhet. 

 

§ 6. Brandsyn, brandsläckare & timer kaffekokare 

Per ansvarar för att få brandsläckarna godkända.   

Det finns en rekommendation att det ska finnas timer kopplade till kaffebryggarna. Lars 

Håkansson ansvarar för att detta blir gjort. 

 

§ 7. Udda fredagar 

Lars Håkansson kommer på försök starta trivselkvällar på fredagar där man kommer att laga 

mat och spela bridge. Mer information kommer. 

 

§ 8. Ekonomi 

Kerstin redogjorde kort för ekonomin, som överensstämmer med budgeten. 

 

§ 9. Tävlingskommittén  

En gemensam simultantävling för klubbar i Sverige och Norge kommer att genomföras den 

19 januari. Planeringen var att Halmstadligan skulle starta på Allians den tisdagen.  

Styrelsen ber tävlingskommittén att se över om Halmstadligan kan flyttas fram en vecka.  

  

Allsvenskan division 4 avslutas i Halmstad den 16 januari.  

 

Det har varit svårt att locka spelare till söndagsbridgen. Det finns ett förslag att under våren ha 

en barometer på söndagar en gång i månaden. Tävlingskommittén återkommer kring detta. 

 

Rune håller på att se över hur spelet ska se ut på tisdag förmiddagar under 2016. 

 

Guldtävling mixed spelas på Allians den 2 januari. Klubben kommer att servera mat den 

dagen.     

 



 

§ 10. Prispengar    

Bordlades 

 

§ 11. Övriga frågor 

En kommitté ska tillsättas inför Allians 60-årsjubileum som är i oktober 2016. Frågan 

kommer att diskuteras vid nästa möte. 

 

§ 12. Nästa möte 

Nästa möte är onsdagen den 27 januari kl. 17.30. 

 

§ 13. Mötet avlutades. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson Lars Adie 

  

 

Sekreterare   Ordförande  Justerare 

 


