
BK Allians styrelseprotokoll 2017-02-09  
 

Närvarande: 

Lars Håkansson Birgitta Södergren 

Kerstin Adie  Sören Hammer 

Lars Adie  Rune Johansson  

Per Johansson Marie Ynner 

Monica Björk 

 

Ej närvarande: Birgitta Bergström 

 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

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

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

 

§ 5. Ansvarsområden 

Ett klargörande gjordes kring klubbens olika ansvarsområden. Rune är huvudansvarig för 

lokalen. Städningen är löst fram till sommaren – denna sköts av olika medlemmar enligt ett 

schema. 

 

Kerstin är kontaktperson för Anette i köket. Birgitta Södergren är huvudansvarig för köket och 

ser bland annat till att kök och inköp fungerar.  

 

För Tävlingskommittén/brickläggning är Lasse Håkansson huvudansvarig. 

 

När det gäller kursverksamheten ska Göran Rohlén tillfrågas. 

 

För IT/Media samt medlemsregistret har Lars Adie huvudansvaret tillsammans med Monica. 

 

§ 6. Brandsyn 

Fredagen den 24 februari kl. 12.30 är det brandsyn av lokalen. Lars Håkansson ansvarar. 

  

§ 7. Nybörjarbridge  

Allians har många kursdeltagare och vi är i behov av att starta upp någon form av 

nybörjarbridge så att medlemmarna kan fortsätta att spela på klubben när kurserna börjar gå 

mot sitt slut. Lasse Håkansson lyfter frågan vidare för diskussion med kursledarna och med 

tävlingskommittén.  

 

§ 8. Ekonomi 

Kerstin informerade om ekonomin, som tillfället går med plus i samband med att 

kursavgifterna nu inkommit.  

 

§ 9. Köket 

Sortimentet i köket diskuterades och olika förslag lyftes kring hur utbudet bör se ut i 

framtiden för att undvika att smörgåsar och övriga matvaror blir för gamla. 



 

 

 

§ 10. Kortvasa    

Diskuterades. Skjuts upp till nästa år. 

 

§ 11. Framtidsplanering/Investeringar 

Lasse Håkansson informerade om att klubben är i behov av att köpa in exempelvis brickor, 

kortlekar, budkort, en brickläggningsdator och eventuellt ett antal bridgemate. 

 

Birgitta Södergren ska kontakta AJ-produkter för eventuell sponsring av kortlekar.  

 

§ 12. Juniorbridge 

Christer o Holmfridur Palmqvist har börjat att anordna juniorbridge vilket även marknadsförs 

på Allians hemsida. Under påskveckan kommer ett juniorläger att hållas i Falkenberg. Allians 

har för närvarande sex stycken juniormedlemmar och efter att Hallands Bridgeförbund har 

sponsrat, har varje junior en kostnad på 1 200 kronor för att medverka på lägret. Styrelsen 

beslutade att Allians ska sponsra varje medlem med 600 kronor. 

 

§ 13. Övriga frågor 

Per påminde om att det av verksamhetsplanen framgår att Allians ska främja möjligheterna för 

medlemmar att resa till Örebro och spela bridge under bridgeveckan i juli/augusti. Vidare 

diskussion vid nästa styrelsemöte. 

 

Allians ska vara med och marknadsföra sig när det gäller sommarbridge. Tillgång till 

jourspelare ska finnas i samband med sommarbridgen.  

 

Vi diskuterade hur vi ska få fler rutinerade spelare engagerade i klubben. Förslag finns att 

bjuda in rutinerade spelare till en träff för att försöka samla kompetenser och diskutera vad 

var och en skulle kunna göra, dels för att hjälpa till på klubben och dels för att stötta och 

hjälpa mindre rutinerade spelare. 

 

Nybörjarträffen spelas preliminärt den 5 april  

 

En funktionärsträff är under planering. 

 

 

§ 14. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 16 mars kl. 17.00. 

 

 

§ 15. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson  Rune Johansson 

Sekreterare   Ordförande  Justerare 


