
 

      
BK Allians styrelseprotokoll 2016-03-23 
   
Närvarande:  

Lars Håkansson Kerstin Adie 

Sören Hammer Birgitta Södergren 

Per Johansson  Birgitta Bergström 

Rune Johansson Marie Ynner 

Lars Adie 

 

Ej närvarande: Monica Björk 

 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Lars Adie. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 5. Möblering  

Inköp av nya stolar har diskuterats och Birgitta Södergren och Kerstin har kollat upp olika  

modeller och priser. Ytterligare alternativ ska undersökas och frågan bordlades tills vidare.  

 

För att frigöra utrymme på kontoret kommer en ommöblering att göras.  

 

15 stycken fällbord har köpts in till ett mycket förmånligt pris, totalt 6 400 kronor.  

Borden kommer att användas när det serveras mat vid klubbens olika evenemang så att  

bridgeborden inte behöver användas. Totalt 90 stycken personer får plats kring borden och  

möjlighet finns för Allians medlemmar att hyra borden. Lars Håkansson och Rune ansvarar  

för detta.  

 

§ 6. Synpunkter angående lokalen. 

Det har inkommit en mängd synpunkter när det gäller hur lokalen kan fräschas upp. Utifrån  

dessa synpunkter har beslut tagits att lokalen inte ska målas om, utan nuvarande gula färg i 

lokalen kommer att behållas.   

 

Det har efterfrågats galgar då dessa inte räcker till. Birgitta Bergström kommer att köpa 

in enhetliga trägalgar.  

 

 

§ 7. Städdag med inriktning på skåp, kursmaterial med mera 

Det ska städas under två lördagar, den 9 april och den 23 april kl. 10.00. Vid dessa tillfällen ska  

bland annat skåp städas, kursmaterial rensas ut och det kommer också att bestämmas vilka tavlor 

som ska behållas.  

 

§ 8. Ekonomi 

Kerstin redogjorde för ekonomin. Sammanfattningsvis kan sägas att klubbens ekonomi är god. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9. Hjälp till Annette 

På måndagar då det är många som spelar på klubben och hjälp har ordnats till 

Annette i köket. Birgitta Bergström har gjort ett schema till och med vecka 35. 

 

§ 10. Kafeterian 

Alla medlemmar ska betala när de fikar. 

 

§ 11. Annandag påsk – påsktävling 

Lars Håkansson ansvarar för maten i samband med tävlingen. Flera medlemmar  

kommer att hjälpa till med förberedelserna. 

 

§ 12. Rapporter inför Jubiléet 

Birgitta Bergström har varit i kontakt med olika cateringfirmor. Birgitta Södergren har undersökt 

olika alternativ när det gäller underhållning. Fler alternativ kommer att presenteras framöver.  

 

§ 13. Övriga frågor 

Eleverna på nybörjarkursen har framfört önskemål om en fortsättningskurs. Lars Håkansson  

kommer att se över möjligheterna till en kursstart i höst.  

 

Tävlingen Nygammalt har haft väldigt få deltagare på Allians. Kursledarna ska  

fortsättningsvis informera kring tävlingen på ett bättre sätt.  

 

§ 14. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 12 maj kl. 17.30. 

 

§ 15. Mötet avslutades. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


