
 
 
 
Årsmötesprotokoll BK Allians 3 september 2019  
 

§ 1. Lars Håkansson, ordförande vid BK Allians, hälsade samtliga välkomna och förklarade 

mötet öppnat.  

 

§ 2. Till mötesordförande valdes Bernt-Olof Bengtsson 

 

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Marie Ynner 

 

§ 4. Till justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet, valdes 

Sören Hammer och Svante Hallén.  

 

§ 5. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§ 6. Dagordningen för mötet godkändes. 

 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 

Den ekonomiska redogörelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 8. Kerstin Persson föredrog revisorernas berättelse och godkände Allians bokföring utan 

anmärkningar.  

 

§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna spelåret.  

 

§ 10 a. Till ordförande för nästa spelår valdes Anders Aronson. 

 

§ 10 b. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Lars Adie, Christer Hedborg och Göran 

Rohlén, samtliga på 2 år. 

 

§ 10 c. Till suppleanter i styrelsen valdes Margreth Gustavsson, Gun Jacobsson och Lasse 

Håkansson, samtliga på 1 år. 

 

§ 10 d. Till revisorer valdes Ingmar Kärrsten och Maud Ohlsson. Till revisorsuppleant valdes 

Rolf Åsberg. 

 

§ 10 e. Till valberedning nästa spelår valde årsmötet Inger Östenson-Träff, Jarl Svedertun och 

Per Johansson. Till sammankallande valdes Jarl Svedertun. 

 

§ 11. Årsmötet fastställde styrelsens förslag att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 90 

kronor, inför år 2020/2021. 

 

§ 12. Verksamhetsplanen för spelåret 2019/2020 föredrogs och godkändes.  

 

§ 13. Budgeten för 2019/2020 föredrogs av Göran Rohlén. Budgeten godkändes därefter av 

årsmötet. 

 

 



§ 14. Motioner 

En motion hade inför årsmötet inkommit från Göran Rohlén:  

”Se över ersättningar inom BK Allians”. 

 

Styrelsen föreslog årsmötet att bifalla motionen.  

Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 

 

Ingmar Kärrsten framförde i samband med beslutet av inkommen motion, ett tillägg   

där han önskade att översynen av ersättningar ska gälla både kortsiktiga och långsiktiga  

åtaganden samt att styrelsen skyndsamt ska arbeta vidare med motionen. 

 

Årsmötet beslutade att bifalla tilläggen.  

 

§ 15. Övriga frågor 

Sören Hammer lyfte frågan att spelare till vissa tillfällen ankommer sent till spellokalen  

och att spelet därmed inte kan påbörjas inom utsatt tid. Lasse Håkansson menade att det redan  

finns en uppmaning till att medlemmarna ska infinna sig 15 minuter innan spelet ska börja så  

att Ruteroperatörerna får möjlighet att i god tid lägga upp tävlingarna. Samtidigt vill  

Ruteroperatörerna vara flexibla så att så många som möjligt ska kunna vara med och spela.  

 

Svante Hallén lyfte frågan kring måndagskvällar. För att få fler spelare till kvällsspelet  

uppmanades styrelsen att kontakta de medlemmar som spelar på andra klubbar på kvällstid  

för att utreda orsaken till att de inte spelar på Allians på måndagskvällar.  

 

Ulf Aronson tog upp frågan om att flytta kommande årsmöten till måndagskvällen eftersom  

det är Allians ordinarie spelkväll.  

 

Ett byte av dag för årsmötet kräver att styrelsen gör en översyn av stadgarna och sedan  

lägger fram ett förslag till beslut inför ett årsmöte. Styrelsen kommer att  

göra en översyn av stadgarna inför nästa årsmöte. 

 

Ett antal personer avtackades i samband med årsmötet. 

 

Lasse Håkansson avgår och avtackades efter nästan fem år som Allians ordförande.  

 

Kerstin Persson avtackades som revisor. 

 

Slutligen tackades mötets ordförande, Bernt-Olof Bengtsson. 

 

§ 16. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

Marie Ynner  Bernt-Olof Bengtsson Svante Hallén        Sören Hammer 

  

Sekreterare  Mötesordförande Justerare          Justerare      

 


