
 

      
BK Allians mötesprotokoll 14 december 2017 
   
Närvarande:   Birgitta Södergren 

Lars Håkansson Kerstin Adie 

Per Johansson  Lars Adie   

Göran Rohlén  Marie Ynner 

Monica Mikkelsen 

 

Ej närvarande: Christer Palmqvist, Birgitta Bergström 

 

§ 1. Mötet öppnades. 
 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Monica Mikkelsen 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 

§ 5. Servering 

Allians har fått besked från Arbetsförmedlingen att klubben från och med den 9 januari, inte får 

fortsatt anställningsstöd för Anette som har ett så kallat nystartsjobb. Styrelsen beslutade att under 

resterande delen av december se över organisationen och den ekonomiska situationen. Lars Håkans-

son kommer att informera Anette om Arbetsförmedlingens beslut på måndag den 18 december. 

 

§ 6. Verksamhetsplan  

Frågan bordlades till nästa möte. 

 

 § 7. Tävlingskommittén och spelplanering 

 Från och med den 20 november ingår även Rune Johansson i tävlingskommittén. 

  

 Barometertävlingarna inför jul har varit mycket populära. Tävlingarna har spelats under tre  

 tisdags kvällar och Tävlingskommittén kommer inom kort att ha ett möte där man ska diskutera 

 upplägget för par- och lagtävlingar framöver. 

 

 § 8. Kassaskåp 

Det gamla kassaskåpet är nu sålt och det nya kassaskåpet med deponeringsfack är installerat och 

klart.  

 

§ 9. Ekonomi 

Göran redogjorde kort för den ekonomiska situationen. Ekonomin ligger i fas med föregående år. 

 

§ 10. Kurser 

Samtliga kurser kommer att startas upp igen i vecka 3.  

 

§ 11. Lokaler 

Allians hyreskontrakt upphör i september 2019 och olika lokalalternativ håller på att ses över.  

 

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 



 

 

 

 

 

§ 11. Nästa möte 

För närvarande finns ett flertal viktiga frågor som behöver diskuteras och beslutas i styrelsen. Det 

finns därför ett behov av ett nytt möte så snart som möjligt. Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 

28 december kl. 17.30.  

 

§ 12. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Monica Mikkelsen 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 


