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§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Rune Johansson. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

 

§ 5. Allsvenskan 2016-01-16 

Faktureringen och ersättningen från Hallands Bridgeförbund är klar.  

 

§ 6. Brandsyn, brandsläckare & timer  

Per har ordnat översyn av brandsläckarna. När det gäller inköp av timers till kaffebryggarna 

ska vi först höra med leverantören av kaffebryggarna om dessa kan bytas ut till bryggare med 

inbyggda timers.     

 

§ 7. Brickläggningsmaskin 

Ordinarie brickläggningsmaskin krånglade under en period. Maskinen är nu på reparation och 

en begagnad brickläggningsmaskin har köpts in för att i möjligaste mån säkra upp så att 

Allians alltid kan lägga brickor. Kostnaden för den begagnade maskinen var 11 000 kronor 

och det finns behov av en separat dator till den maskinen. Lars Adie får i uppdrag att se över 

en passande dator. Det kan även finnas möjlighet att hyra ut brickläggningsutrustningen till 

andra klubbar. Styrelsen beslutade att brickläggningsutrustningen kan hyras ut för en fast 

kostnad av 500 kronor samt en rörlig avgift på 50 kronor per dygn.  

 

§ 8. Ekonomi 

Kerstin redogjorde för ekonomin. Nya kylskåp har köpts in vilket medför att ekonomin 

avviker något från budgeten.    

 

§ 9. Måndagar  

På måndagar då det är många som spelar på klubben, finns behov av extra hjälp till Annett i 

köket. Birgitta Södergren ansvarar för att ordna hjälp till Annett.  

 

§ 10. Ersättningar 

Tidigare överenskommelse när det gäller ersättningar till funktionärer och till spelare i 

samband med tävlingar ska gås igenom och revideras. Frågan kommer att återupptas och 

beslutas vid nästa ordinarie styrelsemöte.  

 



 

 

 

 

 

§ 11. Gula brickor till kurser 

Kursledarna ska byta ut de blå brickorna och istället använda gula brickor, då de blå brickorna 

annars inte räcker till vid större tävlingar. 

 

§ 12. Jubileum/Köpa bord 

Planer finns på att köpa in bord inför jubiléet. Borden kommer också att behövas vid andra 

större tävlingar eller evenemang på klubben. Frågan återupptas på möte, som är ett 

planeringsmöte inför jubiléet. 

 

§ 13. Övriga frågor 

Sören Hammer informerade om att det framkommit ett önskemål om att ha ett mindre 

skönlitterärt bibliotek på klubben. Styrelsen beslutade att inte ha något bibliotek för 

skönlitteratur. 

 

Tävlingen Nygammalt har haft väldigt få deltagare på Allians. Styrelsen är eniga om att 

klubben måste värna de nya spelarna. Inför nästa omgång av Nygammalt ska klubben ha 

någon som ansvarar för tävlingen och marknadsföringen på ett bättre sätt.  

 

Önskemål finns att klubben i samband med tävlingsspel ska ha en genomgång kring hur 

hjärtstartaren fungerar. Lämpliga tillfällen ska ses över.   

 

Tävlingspriserna fortsätter att diskuteras. Styrelsen beslutade att tills vidare stå fast vid att ett 

pris vid varje tävling ska lottas ut.  

 

Det har efterfrågats galgar då dessa inte räcker till. Nya ska köpas in. 

 

§ 14. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte, den 17 februari kl. 17.30, är ett planeringsmöte inför 60 års jubiléet i 

oktober 2016. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 23 mars kl. 17.30. 

 

§ 15. Mötet avslutades 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson  Rune Johansson 

Sekreterare   Ordförande  Justerare 

 

 

 


