
 
 
 
Årsmötesprotokoll BK Allians 3 november 2020  
 

§ 1. Anders Aronson, 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  

Lars Håkansson och Leif Södergren. 

 

§ 5. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§ 6. Dagordningen för mötet godkändes. 

 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 

 

§ 8. Den ekonomiska redogörelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 9. Revisorerna Ingmar Kärrsten och Maud Ohlson har inför årsmötet tagit del av 

föreningens räkenskaper och protokoll. Av revisorernas berättelse framgår att Allians 

bokföring har godkänts utan anmärkningar.  

 

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna spelåret.  

  

§ 11 a. Till ordförande för nästa spelår valdes Anders Aronson. 

 

§ 11 b. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Rune Johansson, Birgitta Södergren och 

Marie Ynner, samtliga på 2 år. 

 

§ 11 c. Till suppleanter i styrelsen valdes Lars Håkansson, Gun Jacobsson och  

Margreth Gustavsson, samtliga på 1 år. 

 

§ 11 d. Till revisorer valdes Ingmar Kärrsten och Maud Ohlsson. Till revisorsuppleant valdes 

Rolf Åsberg. 

 

§ 11 e. Till valberedning nästa spelår valde årsmötet Per Johansson, Inger Östenson Träff och 

Jarl Svedertun. Till sammankallande valdes Jarl Svedertun. 

 

§ 12. Årsmötet fastställde styrelsens förslag att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 90 

kronor, inför år 2021/2022. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 13. På grund av rådande pandemi har inte någon verksamhetsplan fastställts för år 

2020/2021. Parspelet startades upp i oktober månad, men fick stängas ner igen på grund av 

nytillkomna direktiv från Folkhälsomyndigheten. Styrelsen verkar även fortsättningsvis för att 

skapa trygghet och säkerhet för medlemmarna och så snart situationen tillåter kommer spel 

och kurser att startas upp igen. Årsmötet gav styrelsen mandat att fastställa en 

verksamhetsplan för spelåret 2020/2021 utifrån restriktioner, säkerhet och för att möjliggöra 

att så många medlemmar som möjligt ska få ta del av spel- och kursprogram. 

 

§ 14. Budgeten för 2020/2021 föredrogs av Göran Rohlén. Budgeten som är väldigt 

preliminär på grund av rådande pandemi, godkändes av årsmötet.  

 

§ 15. Motioner 

Styrelsen har inför årsmötet meddelat att eventuellt inkomna motioner inte kommer att 

behandlas, utan kommer att bordläggas tills det är möjligt att ha ett möte där alla medlemmar 

som önskar, kan närvara. 

 

§ 16. Stadgeändringar  

Styrelsen har föreslagit följande stadgeändringar: 

 

• Verksamhetsåret ska ändras till att sträcka sig från och med den 1 september till och 

med den 31 augusti för att överensstämma med Svenska Bridgeförbundets och 

Hallands Bridgeförbunds verksamhetsår. 

 

• Antal styrelseledamöter ska ändras till 5–7 stycken (tidigare 7 stycken) 

och antal suppleanter till 1–3 stycken (tidigare 3 stycken). 

 

• Föreningen ska hålla årsmöte senast den 31 oktober. Dag för möte är inte längre 

preciserad som i tidigare stadgar. 

 

Årsmötet godkände föreslagna stadgeändringar, se bilaga.  

 

§ 17. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

Slutligen överlämnades en blomma som tack till mötets ordförande, Bernt-Olof Bengtsson. 

 

§ 18. Mötet avslutades 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

 

Marie Ynner  Bernt-Olof Bengtsson Lars Håkansson       Leif Södergren 

 

Sekreterare  Mötesordförande Justerare             Justerare      


