
 
 
 
Årsmötesprotokoll BK Allians 12 oktober 2021  
 

§ 1. Anders Aronson, 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  

Per Johansson och Kerstin Adie. 

 

§ 5. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§ 6. Dagordningen för mötet godkändes. 

 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 

 

§ 8. Den ekonomiska redogörelsen föredrogs och lades till handlingarna.  

 

§ 9. Revisorerna Ingmar Kärrsten och Maud Ohlson har inför årsmötet tagit del av 

föreningens räkenskaper och protokoll. Av revisorernas berättelse framgår att Allians 

bokföring har godkänts utan anmärkningar.  

 

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna spelåret.  

  

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

 

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

Rohlén, samtliga på 2 år. 

 

Rune Johansson, som hade ett år kvar som ordinarie ledamot i Allians styrelse, har valt att 

lämna sitt uppdrag. Årsmötet gjorde därför ett fyllnadsval och Gun Jacobsson kommer att 

ersätta Rune.   

 

§ 11 c. Till suppleanter i styrelsen valdes Margreth Gustavsson och Lars Håkansson, 

båda på 1 år. 

 

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

Rolf Åsberg. 

 

§ 11 e. Till valberedning nästa spelår valde årsmötet Per Johansson, Inger Östenson Träff och 

Jarl Svedertun. Till sammankallande valdes Jarl Svedertun. 

 

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

kronor, inför år 2022/2023. 

 



 

 

 

 

 

§ 13. Verksamhetsplanen fastställdes för spelåret 2021/2022.  

 

§ 14. Budgeten för år 2021/2022 föredrogs av Göran Rohlén. Budgeten godkändes av 

årsmötet.  

 

§ 15. Motioner 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 

 

§ 16. Övriga frågor 

Aktivitetspeng är en satsning som Halmstads Kommun gör för personer som är 79 år eller 

äldre. Varje person får checkar till ett värde av 400 kronor och Anders Aronson håller på att 

undersöka om checkarna kan användas på Allians. 

 

Ulf Aronson lyfte frågan att det är viktigt att skapa speltillfällen för kursdeltagare. Svante 

Hallén föreslog att Allians skapar ett faddersystem för att ta hand om de många kursdeltagare 

som går fortsättningskurs på måndag kväll och han anmälde själv sitt intresse till att vara 

fadder. 

 

Det finns behov av ett utökat antal spelare på tisdagskvällarna. Anders har pratat med spelarna 

på måndag eftermiddag och bjudit in dem till spel på tisdagskvällar, men intresset har hittills 

varit svalt. Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan under hösten. 

 

Spelet på fredag förmiddag har tidigare börjat kl. 9, men är sedan en tid tillbaka flyttat till  

kl. 10. Ulf kommer att fråga fredagsspelarna om vilken tid som de önskar börja spelet och 

sedan fastställa speltiden utifrån majoritetens önskemål. 

 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

Slutligen överlämnades en blomma som tack till mötets ordförande, Bernt-Olof Bengtsson. 

 

§ 17. Mötet avslutades 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

 

Marie Ynner  Bernt-Olof Bengtsson Per Johansson          Kerstin Adie 

 

Sekreterare  Mötesordförande Justerare             Justerare      


