
 

 

 

                          

BK Allians styrelseprotokoll 2018-04-09  
  

Närvarande: 

Lars Håkansson Birgitta Bergström 

Lars Adie  Per Johansson   

Göran Rohlén  Monica Mikkelsen 

Birgitta Södergren Marie Ynner 

 

 

Ej närvarande: Kerstin Adie, Christer Palmqvist,  

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Lars Adie 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

 

§ 5. Sommarbridge 

Lars Hed kommer att ansvara för att Allians program för i sommar publiceras i bridgetidningen. 

Fastställda speltillfällen är måndag eftermiddagar, onsdag eftermiddagar och fredag förmiddagar. 

 

Från och med den 18 april kommer det att vara spel med handikappberäkning för mindre rutinerade 

på onsdagkvällar. Lasse Håkansson, som ansvarar för tävlingarna som är planerade under april och 

maj månad, kommer att lägga upp ett schema där olika medhjälpare ska vara ansvariga.  

 

§ 6. Hjärtstartare  

Thomas Brydolf har tillfrågats att ha en utbildning när det gäller hjärtstartaren. 

Birgitta Södergren kommer att prata med Thomas och förslag på datum för utbildningen  

kommer att meddelas inom kort.  

 

§ 7. Ordningsfrågor 

Det finns behov av att tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera och lägga fram olika förslag  

när det gäller tävlingar, priser med mera. Göran Rohlén, Monica Mikkelsen  

och Lars Adie kommer att ingå i arbetsgruppen som ska träffas för ett inledande möte 

den 11 april för att pröva arbetsmodellen. 

 

Hallandsträffen är på söndag den 15 april. Inger Östenson-Träff och Lasse Håkansson kommer att 

representera Allians. 

 

§ 8. Kurser till hösten 

Birgitta och Birgitta kommer att fortsätta att ha nybörjarkurs till hösten. 

Det kommer inte att bli någon fortsättningskurs under hösten 2018. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 9. Ekonomi 

Göran informerade om Allians ekonomiska situation. Vid bokslutet beräknas Allians redovisa ett 

minusresultat på cirka 35 000 kronor. Detta beror bland annat på att lönekostnaderna för klubbens 

tidigare anställd inte sjunkit så mycket som förväntat. Anledningarna är utbetald semesterersättning 

samt att Allians inte fick något bidrag från Arbetsförmedlingen under sista anställningsmånaden.   

 

Nästa år beräknas Allians redovisa ett nollresultat. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Det har kommit förslag om att Allians ska anlita ett städföretag för att en gång i veckan 

sköta städning av toaletter och kök, till en kostnad av cirka 1 900 kronor i månaden.  

 

Frivilliga medlemmar har sedan lång tid tillbaka ansvarat för städningen på klubben.  

Avsikten är att Allians även framöver ska försöka sköta städningen själva och fler medlemmar öns-

kas till städgruppen. Kontakta Per Johansson för mer information. 

 

Nybörjarträffen kommer att spelas den 19 april.  

 

Finalen i Nygammalt spelas i Falkenberg den 29 april Falkenberg. 

 

§ 11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är måndagen den 14 maj kl. 17.45. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 


