
 

      
BK Allians styrelseprotokoll 2016-05-12 
   
Närvarande:  

Lars Håkansson Kerstin Adie 

Sören Hammer Per Johansson   

Rune Johansson Birgitta Bergström 

Lars Adie  Marie Ynner 

Monica Björk 

 

Ej närvarande: Birgitta Södergren 

 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Kerstin Adie 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Möblering  

Styrelsen beslutade att köpa in 40 stycken nya stolar för totalt 20 680 kronor. 

 

§ 6. Tävlingsprogram 2016-2017 

Diskussion fördes kring det kommande tävlingsprogrammet. Nästa säsong kommer två lagtävlingar 

att spelas på Allians – KM-lag och Silverstegen. Allians Mixed Guld kommer att spelas den  

7 januari 2017. En silvertävling som ingår i Hallandsrallyt kommer att spelas på Allians den 5 

november. En omgång av Allsvenskan division 3 kommer att spelas på Allians den 17 september.  

I sommar blir det spel enligt ordinarie program.   

  

§ 7. Mobiltelefon  

Styrelsen beslutade att en mobiltelefon ska köpas in till klubben. 

 

§ 8. Strokefonden 

I samband med Bertil Nilssons bortgång startade Allians en insamling som gav 2 000 kronor.  

Den insamlade summan tillsammans med Bertils innestående medel, skänkte Allians till  

strokefonden samt köpte en blomma till Bertils begravning. 

 

§ 9. Ekonomi 

Kerstin redogjorde för ekonomin. Ekonomin är fortsatt god. 

 

§ 10. Startavgifter 

Allians ersättningar när det gäller startavgifter vid olika tävlingar, såsom Allsvenskan och DM-

tävlingar med flera ska ses över och sammanställas i en skrivelse, som kommer att presenteras vid 

årsmötet. Kerstin ansvarar för skrivelsen. 

 

§ 11.Spelavgift  

Inför årsmötet i september kommer Styrelsen att föreslå en höjning av spelavgiften till 40 kronor.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12. Jubileum  

Catering och underhållning håller på att ordnas inför jubileet som är den 15 oktober.  

 

§ 13. Övriga frågor 

Juniorverksamheten diskuterades. Jan Malmström presenterade vid Hallandsträffen upplägget kring 

den juniorsatsning som Albrekts i Varberg har gjort. Allians avser att göra något likande framöver. 

Lars Håkansson ansvarar.  

 

§ 14. Nästa möte 

Ett prelininärt styrelsemöte bokades in den 15 juni kl. 17.30. Ytterligare ett möte bokades in 

onsdagen den 10 augusti kl. 17.30. 

 

§ 15. Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Kerstin Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


