
 

 

 

BK Allians styrelseprotokoll 2018-10-18  
 

Närvarande: 

Lars Håkansson Göran Rohlén 

Rune Johansson Lars Adie 

Birgitta Södergren Monica Mikkelsen  

Margreth Gustafsson Marie Ynner 

 

Ej närvarande: Gun Jacobsson, Kenneth Engvall 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Monica Mikkelsen. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll behandlades och lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi 

Göran redogjorde för ekonomin, som har en positiv utveckling. Utmärkande är   

kurserna och det höga deltagarantalet, men också utvecklingen kring cafeterian.  

 

§ 6. Mötet med hyresvärdar 

Lars Håkansson, Rune och Göran har haft ett möte med klubbens hyresvärdar och presenterade 

hyresvärdens förslag inför ett eventuellt nytt avtal. Nuvarande hyresavtal löper fram till 30 

september 2019 med 9 månaders uppsägningstid. Vid en acceptabel hyresnivå är målsättningen att 

Allians ska vara kvar i nuvarande lokal.  

 

Styrelsen beslutade att Allians ska vara kvar i lokalen utifrån det förslag som presenterades  

och styrelsen gav arbetsgruppen mandat att fortsätta förhandlingen med hyresvärden. 

 

§ 7. Rapporter från kommittéerna  

 

Rapport från Utbildningskommittén  

Rune Johansson redogjorde för kommitténs arbete. 

Allians ska försöka rekrytera ytterligare medlemmar till klubben. Ett förslag har tagits fram i syfte 

att premiera medlemmar som lockar ytterligare medlemmar till klubben. Förhoppningen är att 

premien ska kunna finansieras genom bidrag från SISU. Kursledarna ska i kommande vecka ha ett 

möte med en representant från SISU. Styrelsen kommer att besluta kring förslaget på nästa 

styrelsemöte. 

 

Mikael Melander, verksamhetschef på Svensk Bridge, kommer till Allians i november månad för att 

göra ett reportage kring klubbens kurser. 

 

Rapport från Tävlingskommittén 

Lars Håkansson berättade att KM-par kommer att spelas den 19 januari 2019.  

För att spela ska man vara A- eller B-medlem och kostnaden för att spela kommer att vara 150 

kronor. 

 



 

 

 

 

 

 

Ulf Aronson är ansvarig för silvertävlingen den 3 november.  

 

Lars Hed kommer att ansvara för guldtävlingen i december. Thomas Winter kommer att vara  

tävlingsledare 

 

Tävlingskommittén kommer vid kommande möte att fatta beslut kring vilka priser för kaffe med 

mera som ska gälla i cafeterian i samband med olika tävlingar såsom exempelvis vid Allsvenskan, 

silvertävlingar och DM-finaler på klubben.  

 

Rapport från Medlemskommittén 

Göran har arbetat fram ett dokument kring vilka medlemmar som är fikaansvariga. Dokumentet ska 

vara till stöd för att inköp och skötseln kring cafeterian ska kunna skötas på ett bra sätt. Dokumentet 

ska delas ut till alla som är fikaansvariga.  

 

§ 8. Larmet 

Avtalet med Securitas kostar 3 600 kronor om året. Enligt nuvarande avtal kontaktar Securitas en 

ansvarig medlem per telefon om larmet löser ut.  

 

Styrelsen beslutade att avtalet med Securitas ska sägas upp och larmet kommer att programmeras 

om. 

 

§ 9. Åtgärdslista 

Styrelsen gjorde en genomgång av åtgärdslistan och vilka som ansvarar för de olika åtgärderna.  

 

§ 10. Övriga frågor 

Rune lyfte att tisdags- och onsdagskvällar för mindre rutinerade inte har kommit igång. Då 

kursverksamheten nu fortgår är det svårt att få underlag till dessa kvällar. Förslag finns att man 

utnyttjar söndagarna, för att undersöka om intresse kan finnas då istället. I samband med 

söndagsspelet kommer det att finnas jourspelare.  

 

§ 11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 22 november kl. 17.00. 

 

§ 12. Mötet avslutades 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson  Monica Mikkelsen 

Sekreterare   Ordförande  Justerare 

 

 


