
 

BK Allians styrelseprotokoll 2017-08-10  
 

Närvarande: 

Lars Håkansson Kerstin Adie   

Lars Adie  Birgitta Bergström 

Monica Björk  Rune Johansson 

Sören Hammer Marie Ynner 

Rune Johansson 

 

Ej närvarande: Birgitta Södergren 

 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Per Johansson 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

 

§ 5. Kurser hösten 2017 

Birgitta och Birgitta håller i nybörjarkursen som börjar torsdagen den 14 september. 

En fortsättningskurs kommer att hållas på onsdagskvällar. En annons gällande vilka kurser Allians 

kommer att erbjuda under hösten kommer att sättas in i 7-dagar och i Hallandsposten. Jan Viström 

och Ulf Aronson håller i spelträning på onsdagar med uppstart den 13 september och träffpunkten 

som Rune ansvarar för startar upp torsdagen den 14 september.  

 

§ 6. Städning 

Städningen på klubben sköts enligt ett schema och Per ansvarar för att ett städschema finns fram till 

årsmötet. 

 

§ 7. Ekonomi 

Kerstin Adie redovisade klubbens bokslut. Spelavgifterna och medlemsavgifterna har minskat, 

medan kursavgifterna och serveringen har ökat. Resultatet för 2016/2017 visar något på plus. 

Vidare information kring ekonomin kommer att ges i samband med årsmötet.  

 

Styrelsen godkände budgeten för 2017/2018. 

 

§ 8. Köket 

Det krävs en bättre ansvarsfördelning när det gäller inköp med mera och det kommer att finnas 

behov av att fler medlemmar hjälper till för att köket ska kunna fungera fortsättningsvis. 

  

§ 9. Årsmötet 

Förberedelser pågår inför årsmötet som är den 5 september kl. 18.00. Föranmälan ska göras på 

klubbens anslagstavla eller till ordföranden. Efter årsmötet bjuds deltagarna på en landgång och 

därefter spelas en barometer. 

 

§ 10. Örebro  

Det var många Alliansspelare som var på plats under bridgeveckan i Örebro, både i SM-finalerna 

och i sidotävlingarna.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmarna som varit på plats beskriver en mycket positiv upplevelse och  

Allians målsättning är att på olika sätt främja så att fler medlemmar ska ha möjlighet att medverka 

under kommande år.   

 

§ 11. Inköp 

Allians har köpt in 1 200 nya kortlekar i samband med bridgeveckan i Örebro. 

 

§ 12. Övriga frågor 

Allians har vid ett flertal tillfällen undersökt möjligheterna att minska kontanthanteringen genom att 

införa kortbetalning. Hittills har det inneburit för höga kostnader för klubben men möjligheten ska 

nu undersökas på nytt. Rune ansvarar.  

 

§ 13. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 24 augusti kl. 17.30. 

 

 

§ 14. Mötet avslutades 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson  Per Johansson 

Sekreterare   Ordförande  Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


