
 

 

BK Allians styrelseprotokoll 2018-02-19  
  

Närvarande: 

Lars Håkansson Birgitta Bergström 

Kerstin Adie  Monica Mikkelsen 

Lars Adie  Per Johansson   

Göran Rohlén  Marie Ynner 

Birgitta Södergren 

 

Ej närvarande: Christer Palmqvist,  

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Per Johansson 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

 

§ 5. Planering och organisation i köket med mera 

Allians har inte längre någon anställd och det finns behov av att medlemmarna engagerar sig när det 

gäller skötsel av kök, inköp, städ med mera. Följande personer kommer att ansvara och det är upp 

till var och en av de ansvariga att ordna så att det finns medhjälpare samt ersättare vid behov. 

 

Totalansvarig för köket: Birgitta Södergren.   

 

Ansvariga inför varje speltillfälle 

måndag förmiddag: Birgitta Bergström 

tisdag förmiddag: Britt Bengtsson,  

tisdag kväll: Marie Ynner 

onsdag förmiddag: Jan Wiström 

onsdag eftermiddag och kväll: Göran Rohlén 

torsdag eftermiddag (preliminärt): Rune Johansson  

torsdag kväll: Birgitta Bergström och Birgitta Södergren,  

fredag förmiddag: Hans-Göran Lindgren,  

söndag eftermiddag: Elin Egilson.  

 

Ansvariga för veckovis inköp:  

Lasse Håkansson, Birgitta Södergren 

 

Ansvariga för sällan förekommande inköp, exempelvis toalettpapper, tvål med mera: 

Birgitta Södergren, Göran Rohlén 

 

Ansvarig för städning: 

Per Johansson 

 

När det gäller sortimentet i cafeterian ska det alltid finnas ett grundsortiment av bröd, pålägg, 

grönsaker och vetebröd.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen beslutade att från och med nu ingår enkel fika i spelavgiften när man betalar med blå 

kupong. Samtidigt höjs priset på kuponghäftena till 500 kronor. 

 

§ 6. Projektor 

En av projektorerna fungerar inte längre. En ny projektor är beställd och kostar 4 499 kronor. 

 

§ 7. Disciplinärende 

Det har inkommit en anmälan om kränkande uttalande vid spelbordet. Styrelsen beslutade att  

lyfta ärendet med övriga närvarande vid bordet samt med Hallands Bridgeförbund inför vidare 

ställningstagande.  

 

§ 8. Tävlingskommittén och spelplanering 

Nygammalt är den 4 mars.  

Finalen av nygammalt är den 29 april. 

Nybörjarträffen kommer att spelas mellan 1 och 22 april. Vilket datum som  

tävlingen kommer att spelas på Allians, meddelas senare. 

 

Lasse Håkansson kommer att diskutera med tävlingskommittén hur spelet på klubben ska läggas 

upp under sommaren.  

 

§ 9. Ekonomi 

Göran redogjorde för ekonomin, som just nu visar på ett minusresultat. Ett antal större inköp har 

gjorts under året, bland annat kortlekar, brickor, datorer med mera - se vidare i tidigare protokoll. 

Prognosen är att Allians i samband med bokslutet kommer att redovisa ett nollresultat, bland annat 

på grund av att klubben inte längre har några lönekostnader.  

 

§ 10. Övriga frågor 

Styrelsen diskuterade kring Hjärtstartaren och behovet av att ordna en utbildning och träning med 

hjärtstartaren för Allians medlemmar. Lasse Håkansson ansvarar. Samtliga tävlingsledare ska kunna 

använda hjärtstartaren.  

 

§ 11. Nästa möte 

Ett kortare styrelsemöte är planerat måndagen den 5 mars kl. 17.30. 

 

§ 12. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson  Per Johansson 

Sekreterare   Ordförande  Justerare 

 

 


