
BK Allians styrelseprotokoll 2019-08-07  
 

Närvarande: 

Lars Håkansson  Birgitta Södergren   

Göran Rohlén   Rune Johansson 

Monica Mikkelsen  Marie Ynner 

Lars Adie   Anders Aronson, adjungerande  

 

Ej närvarande: Margreth Gustafsson, 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 

Styrelsen hade inför dagens möte tagit del av Allians resultat för 2018/2019 samt budgetförslaget 

inför 2019/2020. 

 

Ett uppsving i antalet kursdeltagare och att klubben inte längre har någon anställd i cafeterian, är de 

främsta anledningarna till det positiva resultatet för 2018/2019. Vidare information kring ekonomin 

kommer att ges i samband med årsmötet den 3 september. 

 

Styrelsen gick igenom budgetförslaget för 2019/2020 och bestämde att förslaget ska läggas fram till 

årsmötet för beslut. 

 

§ 6. Behandling av motioner 

Göran Rohlén har inför årsmötet inkommit med en motion – se bilaga. 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen. 

 

§ 7. Rapport från kommittéer  

 

Tävlingskommittén 

Lagspel där lagmedlemmarna har max ruternål ska börja spelas på onsdagar i höst.  

Lagen kommer att ledas av en rutinerad lagledare som även ska ingå i laget.  

 

I syfte att öka intresset för spel på måndagskvällar, ska det under hösten satsas mer  

på Barometertävlingar med handicapberäkning. 

 

Utbildningskommittén 

Mikael Melander från Svenska Bridgeförbundet kommer till Allians den 5 september för att infor-

mera kring utbildning, pedagogik med mera.   

 

Fem stycken olika kurser kommer att hållas under hösten – för vidare information, se Allians hem-

sida. Kurserna börjar den 17, 18 och 19 september. 

 

Medlemskommittén 

Diskussion fördes kring olika förslag på medlemsaktiviteter under hösten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8. Planering inför årsmötet  

Klubben kommer i samband med årsmötet den 3 september, bjuda på landgångar. 

Anmälan till årsmötet sker på klubben eller via hemsidan. Sista anmälningsdag är den 29 augusti.  

Efter årsmötet spelas en partävling. 

 

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att medlemsavgiften ska vara oförändrad 90 kronor inför år 

2020/2021. 

 

§ 9. Åtgärdslista 

Styrelsen gick igenom åtgärdslistan.  

 

Klubben har köpt in 48 stycken nya stolar och de gamla stolarna har sålts.  

 

§ 10. Övriga frågor 

Inga frågor lyftes. 

 

§ 11. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 21 augusti kl.18.00. 

 

§ 12. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Lars Håkansson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 


