
 

 

 

BK Allians styrelseprotokoll 2018-09-25  
 

Närvarande: 

Lars Håkansson Lars Adie  

Göran Rohlén Margreth Gustavsson 

Rune Johansson Gun Jacobsson 

Monica Mikkelsen Marie  Ynner 

 

Ej närvarande: Birgitta Södergren och Kenneth Engvall 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

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

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

 

§ 5. Ekonomi 

Göran Rohlén redogjorde kring ekonomin. För närvarande finns en positiv utveckling då 

kursverksamheten går mycket bra.  Det finns ett stort intresse för klubbens kurser och cirka 100 

personer går de olika kurserna på Allians, vilket är betydligt fler än förväntat. 

 

§ 6. Genomgång av Arbetsutskottets förslag 

En arbetsgrupp har inför styrelsemötet tagit fram ett antal förslag som presenterades vid mötet. 

 

6 a. Etablering av kommittéer/ansvarsområden  

Arbetsgruppen föreslog att följande kommittéer ska etableras: Tävlingskommitté, 

Utbildningskommitté, Medlemskommitté samt en Juniorkommitté.  

 

I Tävlingskommittén ingår Lars Adie, Jan Wiström och Ulf Aronson. Lars Håkansson ingår 

också i kommittén i avvaktan på en ersättare. Ytterligare ett par personer kommer att engageras. 

Tävlingskommittén ansvarar för tävlingsprogrammet och att klubbens tävlingar genomförs på ett 

korrekt sätt. 

 

Ansvariga för Utbildningskommittén är Rune och Birgitta.  

Ytterligare medlemmar kommer att tillfrågas. 

 

Margreth, Göran och Birgitta blir ansvariga för Medlemskommittén. Förslaget är att 

medlemskommittén ska bestå av 4 olika områden: inköp, städning, medlemsvård samt att engagera 

medlemmar som förbereder fika i samband med tävlingarna. 

 

Ansvarig för Juniorkommittén är ännu ej tillsatt. 

 

Lokalansvarig är Lars Håkansson. Som lokalansvarig ska han bland annat ansvara för att fastigheten 

sköts och att hjärtstartaren fungerar som den ska. Thomas Brydolf kommer att tillfrågas om han kan 

vara ansvarig för hjärtstartaren. 

 

IT och Medieansvariga är Lars Adie tillsammans med Rune Johansson. 



 

 

 

 

 

 

 

6 b. Ett arbetsutskott kommer även fortsättningsvis att vara ett stöd för ordföranden och kommer  

att arbeta fram förslag och idéer inför kommande styrelsemöten. I utkottet ingår för närvarande 

Rune, Lars, Lars och Göran.  

 

6 c. Behandling av motioner enligt årsmötesbeslut 

Arbetsutskottet kommer att diskutera och arbeta vidare med motionerna ”Slopa alla ersättningar för 

ideellt arbete” och ”Villkorade ersättningar till spel i Hallandsserien, Allsvenskan, DM och SM”.  

Arbetsutskottet kommer att presentera sitt förslag under hösten. 

 

§ 7. Kommande styrelsemöten 

Styrelsemöten kommer under verksamhetsår 2018/2019 att hållas i oktober, november, januari, 

mars, maj och augusti. 

 

Mötena kommer att hållas på torsdagar kl. 17.00. Kommande möten är den 18 oktober,  

22 november och 17 januari.  

 

§ 8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes 

 

§ 9. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 18 oktober kl. 17.00 

 

§ 10. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Rune Johansson 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 


