
 

 

 
BK Allians styrelseprotokoll 2020-08-11  
 

 

Närvarande: 

Anders Aronson  Birgitta Södergren   

Rune Johansson  Gun Jacobsson   

Lars Adie   Marie Ynner 

 

 

Ej närvarande: Margreth Gustavsson, Lasse Håkansson, Göran Rohlén,  

Christer Hedborg 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Lars Adie 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll behandlades och lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi 

Ekonomin i föreningen är fortsatt god och i bokslutet redovisas ett plusresultat, trots att verksam-

heten ligger nere.  

 

Under perioden april till och med juni har Allians fått rabatterad hyra. Rune och Anders kommer  

att kontakta hyresvärden på nytt för att diskutera möjligheten till förlängd hyresrabatt.  

 

§ 6. Rapporter från kommittéerna  

 

Utbildningskommittén 

Rune har via mail skickat ut en enkät till kursdeltagarna när det gäller intresset av att under hösten 

avsluta vårens påbörjade kurser. En majoritet har uttryckt att de vill slutföra kurserna i höst. Delta-

garna har fått information om att kurserna endast kommer att kunna slutföras under hösten om Alli-

ans öppnar upp verksamheten i övrigt. 

 

Tävlingskommittén 

Med anledning av Coronapandemin har Allians genomfört en undersökning kring hur medlem-

marna ställer sig till att i höst starta upp verksamheten igen. En enkät har skickats ut via mail till 

samtliga medlemmar. Svar har inkommit från 128 stycken, varav 56 stycken ställer sig positiva, 46 

stycken är negativa och 26 stycken är tveksamma.   

 

Styrelsen beslutade i samband med diskussionen kring enkäten, att Allians ska köpa in bordskryss 

10 stycken bordskryss á 800 kronor samt budlådor. 

 

Styrelsen kommer att ta ställning till uppstart av verksamheten vid kommande styrelsemöte,  

den 22 september. I avvaktan på spel i klubblokalen, är planeringen att starta upp klubbtävlingar på 

BBO.  

 

Medlemskommittén  

Ingenting fanns att rapportera. 

 



 

 

 

 

    

 

§ 7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes 

 

§ 8. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 22 september kl. 17.30. 

 

 

§ 9. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Marie Ynner   Anders Aronson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 


