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Närvarande: 
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§ 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 redogjorde för Allians ekonomiska resultat för 2019/2020. Sammantaget gör klubben ett 

plusresultat, trots 3,5 månader utan verksamhet. Allians har totalt fått en hyresrabatt med 50 % un-

der april, maj och juni. Rune och Anders kommer inom kort att kontakta hyresvärden på nytt för att  

diskutera möjligheten till förlängd hyresrabatt under kommande månader.  

 

Göran presenterade vidare ett budgetförslag för verksamhetsåret 2020/2021. Då det råder oklarheter 

på grund av den rådande pandemin, baseras förslaget på att det inte blir något spel i höst, men att 

spel och kursverksamhet kan startas upp under vintern/våren 2021. Styrelsen gick igenom  

budgetförslaget och bestämde att förslaget ska läggas fram till årsmötet för beslut. 

 

§ 6. Rapporter från kommittéerna  

 

Utbildningskommittén 

Rune berättade att det inte kommer att startas upp några nya kurser under hösten, utan  

målsättningen är att avsluta de tidigare påbörjade kurserna, med preliminär uppstart i  

oktober/november. Då planeringen kring avdelningen av lokalen har fått skjutas på framtiden,  

kommer nybörjarkursen att startas upp en gång per år. 

 

Tävlingskommittén 

Diskussion fördes kring om och när vi kan starta upp verksamheten igen. Olika alternativ  

diskuterades när det gäller att möjliggöra spel i lokalen, spela klubbtävlingar på BBO med mera. 

För att få en uppfattning om medlemmarnas synpunkter kommer Anders och Rune att skriva ett 

mail med en medföljande enkät. I mailet kommer också förslag att presenteras på vad klubben kan 

göra utifrån bridgeförbundets rekommendationer när det gäller rådande pandemisituation. 

 

Rune kollar med Bridgeförlaget när det gäller tillgång och leveranstid för så kallade bordskryss.  

 

 

 

 

 



 

Medlemskommittén  

Ingen ny information 

 

§ 7. Lokal/IT 

Allians har fått en ny ytterdörr som fastighetsägaren kommer att bekosta. 

 

§ 8. Övriga frågor 

Årsmötet som skulle ha genomförts den 1 september, flyttas fram på grund av  

Coronapandemin. Styrelsen återkommer med information. 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 11 augusti kl. 17.30. 

 

§ 10. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Marie Ynner   Anders Aronson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 


