
BK Allians styrelseprotokoll 2021-10-06  
 

 

Närvarande: 

Anders Aronson  Christer Hedborg 

Rune Johansson  Lars Adie 

Lasse Håkansson  Margreth Gustavsson 

Birgitta Södergren  Marie Ynner 

 

 

Ej närvarande: Göran Rohlén, Gun Jacobsson 

 

§ 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 har lämnat en rapport angående ekonomin, som är fortsatt god. 

 

§ 6. Rapporter från kommittéerna  

 

Utbildningskommittén 

Rune berättade att kursverksamheten har kommit igång på ett bra sätt efter det långa uppehållet. 

  

Tävlingskommittén 

Nygammalt kommer inte att spelas under hösten 2021. Eventuellt blir det istället uppstart till våren.   

 

För att få fler spelare till tisdagskvällens spel, finns ett förslag att bjuda in spelarna på  

måndagseftermiddagar till tisdagskvällarna. Anders ansvarar.  

 

Ytterligare förslag diskuterades för att få fler spelare till klubbens olika speltillfällen.  

Tävlingskommittén kommer att arbeta vidare med förslagen under hösten. 

 

Klubben kommer att starta upp det individuella spelet igen på tisdag förmiddagar kl. 09.30.  

 

På tisdag kväll den 19 oktober, kommer Allians att ha ett Höstsilver. Vi planerar för  

återkommande tävlingar med silverpoäng. 

 

Medlemskommittén 

Göran Rohlén och Inger Östenson Träff gjorde en gedigen insats och fick många lovord,  

när de ansvarade för köket med mera, när Allsvenskan division 3 och 4 spelades på Allians 

den 18 september.  

  

§ 7. Lokal/IT 

Hjärtstartaren och dess utrustning är i behov av en översyn, exempelvis finns behov av batteribyte. 

Anders ansvarar. Birgitta kommer att fråga Thomas Brydolf om nya genomgångar i samband med 

olika speltillfällen.  

 



 

 

 

 

§ 8. Årsmöte 

Årsmötet är på tisdag den 12 oktober kl. 18.00. 

 

§ 9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

§ 10. Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet i samband med årsmötet den  

12 oktober. 

 

§ 11. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Marie Ynner   Anders Aronson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 


