Årsmötesprotokoll BK Allians 5 september 2017
§ 1. Lars Håkansson, ordförande vid BK Allians, hälsade samtliga välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 2. Till mötesordförande valdes Bernt-Olof Bengtsson
§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Marie Ynner
§ 4. Till justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet, valdes
Anders Aronson och Kaj Johansson.
§ 5. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
§ 6. Dagordningen för mötet godkändes.
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
Den ekonomiska redogörelsen föredrogs och lades till handlingarna.
§ 8. Anders Aronson föredrog revisorernas berättelse och godkände Allians bokföring utan
anmärkningar.
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna spelåret.
§ 10 a. Till ordförande för nästa spelår valdes Lars Håkansson
§ 10 b. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Göran Rohlén, Monika Mikkelsen och Lars
Adie, samtliga på två år.
§ 10 c. Till suppleanter i styrelsen valdes Kerstin Adie, Christer Palmqvist och Birgitta
Bergström, samtliga på 1 år.
§ 10 d. Till revisorer valdes Anders Aronson och Kerstin Persson. Till revisorsuppleant valdes
Holmfridur Palmqvist.
§ 10 e. Till valberedning nästa spelår valde årsmötet Staffan Bengtsson, Jarl Svedertun och
Gun Jacobsson. Till sammankallande valdes Staffan Bengtsson
§ 11. Verksamhetsplanen för spelåret 2017/2018 föredrogs och godkändes.
§ 12. Budgeten för 2017/2018 föredrogs av Kerstin Adie. Budgeten godkändes därefter av
årsmötet.

§ 13. Övriga frågor
Påminnelse om att Thomas Winter kommer till BK Allians
lördagen den 9 september, för att bland annat informera kring de nya bridgelagarna.
Frågan kring varför det är så lågt speldeltagande på måndagar lyftes.
Medlemmarna uppmuntrades av tävlingskommitténs ordförande, Lars Hed, att komma
och spela vid klubben kvällstävlingar.
§ 14. Motioner
En motion hade inför årsmötet inkommit från Fanny Bolbarán. Motionen handlade om att för
de spelare som inte har någon partner, så föreslås någon form av partnerförmedling eller att
det finns tillgång till jourspelare. Styrelsen ställde sig positiv till motionen och överlämnar
den för vidare behandling till den nya styrelsen.
Ett antal personer avtackades enligt följande:
Avgående ordinarie ledamöter: Monica Björk och Rune Johansson. Kerstin Adie fortsätter
som suppleant i styrelsen, men lämnar sitt uppdrag som kassör.
Sören Hammer avgår som suppleant.
Slutligen tackades mötets ordförande, Bernt-Olof Bengtsson.
§ 15. Mötet avslutades
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