
BK Allians styrelseprotokoll 2019-10-08  
 

 

Närvarande: 

Anders Aronson  Birgitta Södergren   

Göran Rohlén   Rune Johansson 

Christer Hedborg  Margreth Gustavsson 

Gun Jacobsson  Lars Adie 

Lasse Håkansson  Marie Ynner 

 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Lars Adie 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll behandlades och lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi 

Göran Rohlén redogjorde för ekonomin, som är fortsatt stabil.  

 

§ 6. Rapporter från kommittéerna  

 

Utbildningskommittén 

Utbildningskommittén består av Birgitta Södergren, Birgitta Bergström, Rune Johansson och 

Yvonne Arvidsson.  

 

Rune berättade att höstens kurser har kommit igång och att intresset är fortsatt stort för de olika kur-

serna. Han efterfrågar ett antal mentorer för att kunna stötta kursdeltagarna att komma vidare ut och 

spela tävlingsbridge. En grupp kommer att tillsättas framöver för att arbeta vidare med frågan.  

 

Rune och Anders ansvarar för Nygammalt som spelas den 11-17 november, vilket är andra om-

gången av fem. De kommer att lägga ut information på Allians hemsida samt maila ut information 

till medlemmarna.  

 

Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén under det kommande spelåret består av Christer Hedborg, Lars Adie, Annika 

Nilsson och Marie Ynner. Suppleanter är Ulf Aronson och Lasse Håkansson. 

 

Anders Aronson kommer initialt att finnas med på möten och vid planering.  

 

Anders presenterade en lista på Allians Ruteroperatörer. Dessa kommer att kallas till 

ett möte framöver för diskussion och planering.  

 

Gun Jacobsson kommer framöver att vara tävlingsledare på måndagseftermiddagar. 

 

Från och med den 21 oktober kommer det att spelas barometer på måndagskvällar. 

Det är viktigt att tävlingsledarna under övriga tävlingar i veckorna informerar kring att det är både 

handicap- och scratchpriser på måndagskvällar, lika många priser i varje grupp. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen har diskuterat olika möjliga lösningar för att kunna dela upp lokalen i olika delar. Det be-

döms vara en nödvändig åtgärd för att kunna bedriva exempelvis kursverksamhet, lagspel och täv-

lingsspel under en och samma kväll. Lasse Håkansson har kollat upp kostnaderna kring ett draperi 

och kommer även att presentera ett kostnadsförslag på en vikvägg.  

 

Lokal/IT 

I denna kommitté ingår Lars Adie, Rune Johansson och Lasse Håkansson.  

 

En HDMI-kabel behöver köpas in för att få ytterligare en fullt fungerande projektor. Lars Adie  

ansvarar för att köpa in en kabel på 10 meter. 

 

Lars informerade om att det sedan en tid finns WIFI i lokalen. 

 

En ny skrivare har köpts in.    

 

Det är trångt på kontoret och det behövs en utrensning för att bereda plats. 

 

Medlemskommittén 

Medlemskommittén består av Birgitta Södergren, Margreth Gustavsson, Britt Bengtsson, Gun 

Jacobsson och Göran Rohlén. 

Margreth berättade att de har fått in ytterligare en person till städningen och de nu är totalt åtta 

stycken i gruppen, vilket innebär att varje person städar en gång i månaden.  

 

En ny förteckning ska göras när det gäller ansvarsfördelningen inom klubben. Göran ansvarar för 

att uppdatera förteckningen. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Motionen från årsmötet ”se över ersättningar inom BK Allians” har styrelsen fått som uppdrag att 

skyndsamt arbeta vidare med. Vid dagens möte tillsattes en arbetsgrupp, Margreth, Anders och Gö-

ran, som kommer att se över ersättningarna och presentera ett förslag vid nästa styrelsemöte.  

 

För närvarande är inte tekniken tillfredsställande vid Allians styrelsemöten. Göran undersöker möj-

ligheten att hyra en lokal av kommunen inför kommande möte. 

 

§ 11. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 14 november kl. 16.00 

 

§ 12. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Marie Ynner   Anders Aronson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 


