
 
BK Allians styrelseprotokoll 2020-03-10  
 

 

Närvarande: 

Anders Aronson  Birgitta Södergren   

Margreth Gustavsson  Christer Hedborg   

Lars Adie   Rune Johansson 

Lasse Håkansson  Marie Ynner 

 

 

Ej närvarande: Gun Jacobsson och Göran Rohlén  

 

§ 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 har lämnat en redogörelse kring ekonomin, som är fortsatt god.  

 

Styrelsen beslutade att inköp till klubben som överstiger 5 000 kronor, alltid ska godkännas av sty-

relsen.  

 

En dator till brickläggningsmaskinen har gått sönder och styrelsen beslutade att köpa in en ny dator 

till en kostnad av cirka 7 000 kronor. 

 

Styrelsen beslutade att som A-medlem i BK-Allians har man möjlighet att hyra lokalen till en kost-

nad av 1 000 kronor per dag/kväll. Förfrågan ska lämnas till styrelsen. 

 

§ 6. Rapporter från kommittéerna  

 

Utbildningskommittén 

Utbildningskommittén har haft ett möte och Rune berättade om hur kursverksamheten är planerad 

framöver. Fortsättningskurser kommer att förläggas till tisdagar och nybörjarkurser till torsdagar.  

Kursverksamheten har planerats utifrån att lokalen är delbar till hösten och att två kurser ska kunna 

pågå samtidigt i lokalen.   

 

Det finns behov av att låta kursdeltagare som fortfarande går eller har gått kurser relativt nyligen 

och som förvärvsarbetar, få möjlighet att spela bridge på kvällstid. Förutsättningar kommer att 

skapas på måndagskvällar. Rune förmedlar till aktuell målgrupp att det kommer att finnas möjlighet 

till spel på måndagskvällar.  

 

Rune påminner om vikten att försöka få igång juniorverksamheten, genom att i höst försöka skapa 

utrymme för gemensamma träffar för medlemmar och deras yngre bekanta såsom barn och barn-

barn.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingskommittén 

Det är snart påsk och åter dags för ”äggatävlingar”, som i år blir måndag kväll den 6 april och ons-

dag eftermiddag den 8 april. Lasse Håkansson köper in äggen.  

 

Lasse Håkansson ansvarar för den traditionella påsktävlingen på annandag påsk, måndagen den 13 

april kl. 13.00. Föranmälan krävs och anmälan görs på klubben eller på hemsidan, senast skärtors-

dag den 9 april. Kostnaden för att spela tävlingen kommer att vara 100 kronor eller 2 stycken spel-

kuponger. Lunch, kaffe och kaka samt generöst prisbord utlovas.   

 

DM-par-kval spelas på Allians den 21 mars.  

 

Planeringen är att starta upp en poängserie som omfattar april månads måndagskvällar.  

 

Medlemskommittén 

Den 7 maj blir det en ny Tura-resa, där BK Allians sponsrar bussresan.  

 

§ 7. Lokal/IT 

Olika förslag till avdelning av lokalen diskuterades. Styrelsen beslutade att anlita expertis inom om-

rådet för att få hjälp att göra en utvärdering/rekommendation inför uppförandet. Anders Aronson, 

Lasse Håkansson och Göran Rohlén ansvarar för den fortsatta planeringen. Styrelsen beslutade att 

avdelningen av lokalen får kosta maximalt 100 000 kronor och ska vara klar senast den 1 september 

2020. 

 

Alla lysrör i lokalen har bytts ut.  

 

§ 8. Övriga frågor 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 13 maj kl. 17.30. 

 

§ 10. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Marie Ynner   Anders Aronson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 


