
 

 

 

BK Allians styrelseprotokoll 2019-02-20  
 

Närvarande: 

Lars Håkansson  Birgitta Södergren   

Margreth Gustafsson  Gun Jacobsson 

Rune Johansson  Göran Rohlén    

Monica Mikkelsen  Marie Ynner 

 

 

Ej närvarande: Lars Adie  

 

§ 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 sammanfattningsvis är god. Fortsätter utvecklingen kommer 

resultatet att bli betydligt bättre än föregående år. Den framgångsrika rekryteringen till 

Allians olika kurser har till stor del bidragit till det positiva resultatet.  

 

Installation av fiber har tillfälligt ökat kostnaderna för telefoni och bredband, men kommer att ge 

lägre kostnader på sikt. Telefon och bredband kostar för närvarande 300 kronor i månaden, vilket är 

en stor minskning jämfört med tidigare.   

 

Göran informerade vidare om att fastighetsägaren har hjälpt till att betala 3 600 kronor för slamsug-

ningen. 

 

§ 6. Projektor eller TV 

Lampan till projektorn har gått sönder och att köpa en ny lampa till denna skulle kosta lika mycket 

som att köpa en ny projektor. Styrelsen har därför beslutat att köpa in en ny projektor, men diskute-

rade kring att det i framtiden kan bli aktuellt att köpa in en större tv som alternativ till en projektor.  

 

§ 7. Rapport från kommittéerna 

 

Tävlingskommittén 

Monica Mikkelsen har börjat att lägga in kommande tävlingar på hemsidan. 

 

Det kommer traditionsenligt att bli Äggatävlingar i påskveckan. Datum är ännu inte fastställda, men 

sannolikt blir det en tävling på dagtid och en på kvällstid. Lasse Håkansson kommer att vara ansva-

rig för tävlingarna.  

 

Det kommer även att arrangeras en Påsktävling på annandag påsk.  

 

För att undvika missförstånd ska det sättas upp ett anslag för hur tävlingspriser ska delas ut.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningskommittén 

Rune kommer att be kursledarna att dela ut kortare frågeformulär till sina 

kursdeltagare för att kunna utvärdera och förbättra inför framtiden. Rune påminner om vikten  

av att klubben genomför olika aktiviteter inför hösten för att upprätthålla rekryteringen till kurserna. 

 

Det bör skapas speltillfällen för de som går nu går kurser och som förvärvsarbetar. För att kunna 

möta upp det ökade kursdeltagandet och erbjuda fler speltillfällen i framtiden, behövs fler ruterope-

ratörer och spelledare. Lasse Håkansson kommer att prata med Ulf Aronson om ett koncept. Rune 

och Birgitta erbjuder sig att hjälpa till vid en utbildning. 

 

På måndag den 25 februari kl. 13.00 håller Christer Hedborg en temakurs i XY-sang.  

 

Medlemskommittén 

Planering pågår kring en ny funktionärsträff till våren. Förslag på datum kommer från Birgitta Sö-

dergren och Lasse Håkansson. 

 

Gun Jacobsson är en av initiativtagarna till en bridgeresa som ska arrangeras den 4 april på färjan 

mellan Helsingborg/Helsingör. Inbjudan kommer ställas till samtliga medlemmar i Allians och först 

till kvarn gäller. Styrelsen beslutade att sponsra bussresan om det blir 24 par eller fler som anmäler 

sig. 

 

§ 8. Lokalen/Fastigheten 

Data (brandvägg) 

Det har varit svårt att rapportera tävlingarna på grund av att säkerheten är för hög. Lasse Håkansson 

ska prata med Micke Mårtensson för åtgärd. 

 

WC 

Fastighetsägarna har anlitat en firma som har filmat avloppet för att säkerställa att felet med stän-

diga stopp, inte är deras ansvar. Fastighetsägaren har nu sponsrat frottéhanddukar för att pappers-

handdukar inte ska användas på toaletterna. Charlotte Brydolf och Inger Östensson Träff har erbju-

dit sig att tvätta handdukarna tillsvidare. Pappershanddukar och papperskorgar kommer att finnas 

utanför toaletterna 

 

Det finns behov av att sätta in en ny toalettförhöjning samt måla om damtoaletten. Målning kommer 

att ske under en städdag framöver. Birgitta kommer att kontakta Hjälpmedelscentralen när det gäller 

toalettförhöjningen.  

 

Utrymningsplan 

Allians har fortfarande inte mottagit det utlovade underlaget från fastighetsägaren. Göran Rohlén 

kontaktar fastighetsägaren.  

 

Hjärtstartaren 

Thomas Brydolf har haft ett utbildningstillfälle om hjärtstartaren.  

 



 

 

 

 

 

 

Kök  

Diskussion fördes kring inköp av fika. Vad ska det ingå för fika i spelavgiften? 

Den som är ansvarig för fikat bestämmer vilket bröd som ska köpas in – limpor eller frallor. 

Det ska finnas alternativ såsom vetebröd eller en kaka.  

 

Målsättningen är att all kontanthantering ska tas bort och därför ska det inte gå att köpa fika, godis, 

glass eller liknande.  

 

Fläkten 

Ibland sätts fläkten igång på när det egentligen inte behövs. Det medför att det blir kallt i lokalen. 

Fläkten är förprogrammerad på 2 timmar. Lasse Håkansson kommer att be fastighetsägaren att 

ändra programmet.  

 

§ 9. Åtgärdslista 

Styrelsen gick igenom åtgärdslistan. Flera av kommande åtgärder handlar om kontorsrenovering 

och omorganisering av kontoret samt uppfräschning av toaletterna. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Lasse Håkansson informerade om att Kenneth Engwall har lämnat styrelsen. 

 

§ 11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 3 april kl. 17.30. 

 

 

§ 12. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Monica Mikkelsen 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 

 

 


