
BK Allians styrelseprotokoll 2019-11-14  
 

 

Närvarande: 

Anders Aronson  Birgitta Södergren   

Rune Johansson  Christer Hedborg   

Gun Jacobsson  Lars Adie 

Lasse Håkansson  Marie Ynner 

 

 

Ej närvarande: Göran Rohlén, Margreth Gustavsson 

 

§ 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 kurserna fortlöper enligt planen.  

Utbildningskommittén kommer inom kort att ha ett möte för att vidare planering av  

kursverksamheten.   

 

Tävlingskommittén 

Spelprogrammet inför julhelgen bestämdes enligt följande:  

• onsdagen den 18 december – spelet flyttat till kl. 17.00 – se information från medlemskom-

mittén nedan. 

• måndagen den 23 december, inget spel 

• fredagen den 27 december, ordinarie spel kl. 09.00. 

• måndagen den 30 december, enbart spel kl. 14.00. Tävlingen spelas utifrån handicap och 

föranmälan krävs.  

• fredagen den 3 januari, ordinarie spel kl. 09.00. 

• måndagen den 6 januari, enbart spel kl. 14.00. Tävlingen spelas utifrån handicap och 

 föranmälan krävs. 

   

Lagbridge för mindre rutinerade har startats upp och kommer att pågå under några  

onsdagseftermiddagar i höst. 

 

Förberedelser pågår och inbjudningar har skickats ut inför silvertävlingen den 30 november och  

inför guldtävlingen den 28 december.  

 

Samtliga Ruteroperatörer kallades under oktober månad till ett möte för att diskutera och klargöra 

ansvarsfördelningen under veckans speltillfällen.  

 

Tävlingskommittén kommer på nytt att gå igenom listan för hur tävlingspriser ska fördelas.  



 

 

 

 

 

 

 

Medlemskommittén  

Onsdagen den 18 december kommer eftermiddagsspelet att ersättas med en julbarometer. Vi börjar 

kl. 17.00 och kostnaden för kvällen är två spelkuponger, vilket inkluderar spel, jultallrik och lite 

överraskningar. Tävlingen spelas utifrån handicap och föranmälan krävs.  

 

§ 7. Lokal/IT 

Styrelsen har diskuterat olika möjliga lösningar för att kunna dela upp lokalen i olika delar. Det be-

döms vara en nödvändig åtgärd för att kunna bedriva exempelvis kursverksamhet, lagspel och täv-

lingsspel under en och samma kväll. Styrelsen avvaktar nu offerter inför beslut.   

 

§ 8. Ersättningar  

Göran har inför dagens styrelsemöte mailat ut arbetsgruppens förslag till ersättningar inom BK Alli-

ans.  

 

Styrelsen beslutade att ersättningar ska gälla enligt förslaget.  

 

Utöver det som framgår av dokumentet (se bilaga) så kommer Ulf Aronson fortsatt få fritt spel  

då han är den sammanhållande länken och har det övergripande ansvaret i Allians när det gäller 

brickläggning, Ruter, tävlingar med mera.  

 

Styrelsen beslutade också att betala ut reseersättning till Mona Justusson. I rollen som ruteroperatör 

ansvarar hon för att tisdagarnas individuella tävling kan genomföras. 

 

De personer som under flera år ansvarat för städningen av lokalen, kommer att ersättas med ett 

häfte spelkuponger som ett retroaktivt tack för väl genomfört arbete.   

 

§ 9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

§ 10. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 9 januari kl. 17.00. 

 

§ 11. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Marie Ynner   Anders Aronson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 


