
 

 

 

BK Allians styrelseprotokoll 2019-04-03  
 

Närvarande: 

Lars Håkansson  Birgitta Södergren   

Margreth Gustafsson  Gun Jacobsson 

Göran Rohlén   Rune Johansson 

Monica Mikkelsen  Marie Ynner 

   

 

 

Ej närvarande: Lars Adie  

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Rune Johansson 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll behandlades och lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi 

Göran redogjorde för ekonomin. Sammanfattningsvis ser det mycket bra ut, där resultatet sannolikt 

blir betydligt bättre än föregående år.  

 

§ 6. Inför hösten 2019, utbildning/kurser 

Rune presenterade ett förslag när det gäller klubbens utveckling. Det är viktigt att få fler medlem-

mar att engagera sig. Det finns bland annat behov av fler ruteroperatörer, spelledare och kursledare 

för att verksamheten ska fungera i framtiden. Det bör även finnas möjlighet att erbjuda kursledarna 

utbildning och kompetensutveckling. Utbildningskommittén kommer att arbeta vidare med rekryte-

ring och planering. Monica Mikkelsen anmäler i samband med mötet, sitt intresse att bli kursledare 

till hösten.  

 

Rune redovisade vidare resultatet av enkäten som kursdeltagarna har fått besvara i samband med 

vårens kursavslutning. Resultatet är till övervägande del positivt och en majoritet av kursdeltagarna 

vill nu efter att kurserna har avslutas, få möjlighet att spela bridge på torsdagskvällar. Inledningsvis 

kommer det dock att anordnas speltillfällen under två onsdagar, den 17 och 24 april. Därefter över-

går spelet till torsdagskvällar. Spelet riktar sig till nybörjare och mindre rutinerade. Jourspelare 

kommer att finnas.  

 

§ 7. Rapport från kommittéer  

 

Tävlingskommittén 

Den 28 december är det guldtävling på Allians med Thomas Winter som tävlingsledare. 

 

DM-finalen för par spelas lördagen den 27 april på Allians. Klubben kommer att erbjuda ett lik-

nande upplägg som när semifinalen anordnades.  

 

Utbildningskommittén 

Rapport finns under § 6. 



 

Medlemskommittén 

En funktionärsträff bokas preliminärt tisdagen den 21 maj. 

 

§ 8. Annette 

Det har inkommit en förfrågan från Annette, som tidigare var anställd på Allians, om det finns möj-

lighet att åter få arbete på klubben. Styrelsen har behandlat frågan och det finns för närvarande inte 

behov av någon anställd på klubben. 

 

§ 9. Åtgärdslista 

Styrelsen gick igenom åtgärdslistan. Utanför bygganden finns en pelare med skyltar som visar vilka 

företag och föreningar som finns i fastigheten. Styrelsen beslutade att en skylt ska beställas och Gö-

ran och Rune kommer att arbeta fram ett förslag.  

 

Styrelsen beslutade vidare att dekaler ska beställas till fönstren. Dekalernas syfte är att det tydligt 

ska synas att det spelas bridge i lokalen. Göran beställer dekalerna. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Lördagen den 11 maj är det städdag på Allians. Lasse kommer att sätta upp en anmälningslista. 

 

Rune menade att det finns behov av att städa upp och få bättre struktur på informationen som finns 

på anslagstavlorna. Detta kommer att göras i samband med städdagen den 11 maj.  

 

§ 11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 15 maj kl. 18.00. 

 

§ 12. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Rune Johansson 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 


