
 
 
BK Allians styrelseprotokoll 2020-10-27  
 

Närvarande: 

Anders Aronson  Birgitta Södergren   

Rune Johansson  Christer Hedborg   

Gun Jacobsson  Margreth Gustavsson 

Göran Rohlén   Marie Ynner 

Lasse Håkansson   

 

 

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 det ekonomiska utfallet gentemot budget. Ekonomin är fortsatt god  

men utfallet framöver är mycket osäkert på grund av Coronapandemin. 

 

Det är fortfarande många medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften. Styrelsen  

vädjar återigen till medlemmarna att betala avgiften så snart som möjligt.  

 

§ 6. Rapporter från kommittéerna  

 

Utbildningskommittén 

Vårens återstående kurstillfällen håller på att avslutas. Ställningstagande till om det är  

möjligt att genomföra kurser under våren 2021, kommer att göras vid kommande möte  

(se nedan). 

 

Tävlingskommittén 

Styrelsen beslutade att ställa in guldtävlingen den 2 januari, på grund av Coronapandemin.   

 

Tävlingskommittén kommer inom kort att ha ett gemensamt möte med utbildningskommittén, för 

att diskutera vårens verksamhet och hur spel- och kurstillfällen ska förläggas.  

 

Allians fortsätter nuvarande spelprogram året ut, med undantag för onsdagen den 23 december då 

spelet är inställt. På försök kommer programmet att utökas med tre fredagar i november månad, den 

13:e, 20:e och 27:e november. Spelet kommer att börja kl. 09.30 och föranmälan krävs.  

 

Styrelsen följer givetvis utvecklingen när det gäller smittspridningen i samhället och det kan bli ak-

tuellt med snabba beslut om förändringar i tävlingsprogrammet. 

 

Styrelsen beslutade att införa 200 kronor i bordsavgift i samband med att DM-matcher och matcher 

i Hallandsserien spelas på klubben. I priset inkluderas kaffe.  

 



 

 

Medlemskommittén  

Ingenting nytt diskuterades. 

 

§ 7. Lokal/IT 

Ingenting nytt diskuterades. 

 

§ 8. Årsmöte 

Årsmötet är tisdagen den 3 november. Styrelsen har fått ta del av och godkänt de handlingar som 

tagits fram inför årsmötet: förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 

för 2019/2020, budgetförslag för 2020/2021, förslag till tävlingsprogram samt förslag till stadge-

ändring. På grund av restriktionerna under pågående pandemi, finns 50 stycken platser till årsmötet 

och föranmälan krävs. Samtliga medlemmar har inför mötet fått ta del av årsmöteshandlingarna via 

mail.  

   

§ 9. Övriga frågor 

Göran Rohlén berättade att Pålsbo Bridgeklubb har hedrat Anita Jönssons minne genom att skänka 

en gåva på 500 kronor till BK Allians.  

 

§ 10. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är det konstituerande styrelsemötet i samband med årsmötet den 3 november.  

 

§ 11. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Marie Ynner   Anders Aronson   Rune Johansson 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 


