
BK Allians styrelseprotokoll 2021-08-19  
 

 

Närvarande: 

Anders Aronson  Christer Hedborg 

Rune Johansson  Lars Adie 

Gun Jacobsson  Marie Ynner 

Margreth Gustavsson 

 

Ej närvarande: Birgitta Södergren, Göran Rohlén och Lasse Håkansson 

 

§ 1. Mötet öppnades. 

 

§ 2. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Till justeringsperson förutom ordföranden, valdes Rune Johansson 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll behandlades och lades till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi 

Göran har lämnat en rapport angående ekonomin, som är fortsatt god trots att all verksamhet  

har legat nere i samband med pandemin. 

 

§ 6. Rapporter från kommittéerna  

 

Utbildningskommittén 

Allians kommer att återuppta kursverksamheten igen under hösten 2021. Utförlig beskrivning 

kring vilka kurser som erbjuds finns på hemsidan. 

 

Anders kommer att ha ett möte tillsammans med Utbildningskommittén för vidare 

planering av kurs- och tävlingsverksamheten. 

 

SISU erbjuder en grundkurs online via Teams, då alla föreningar nu ska registrera deltagare på ett 

enhetligt sätt. Det vore bra om Allians har en ansvarig som går utbildningen och sedan  

registrerar samtliga kursdeltagare. Anders ansvarar för att kolla upp mer kring utbildningen. 

 

Tävlingskommittén 

Från och med augusti månad har Allians öppnat för spel på måndagseftermiddagar vid maximalt 10 

bord med bordskryss. Från och med vecka 35 är planeringen att Allians ska återgå till ordinarie 

spelprogram – varje tillfälle vid maximalt 10 bord med bordskryss. Föranmälan krävs.  

Anders kommer att skicka ut information via mail.  

 

Det finns ett behov av uppfräschning av kunnandet för tävlingsledare och Ruteroperatörer efter det 

långa uppehållet. Repetitionstillfälle planeras i augusti/september.  

 

Nygammalt kommer att spelas under hösten och våren 21/22.  Första omgången ska genomföras  

under perioden den 27 september till och med den 3 oktober. Kursansvariga kommer att informera 

om tävlingen och undersöka intresset hos kursdeltagarna i samband med kursstart. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lördagen den 18 september kommer allsvenskan division 3 och 4 att spelas på Allians. 

Medlemskommittén får i uppdrag att ansvara för att några medlemmar ansvarar för köket  

och förbereder kaffe och smörgåsar. Lunch kommer inte att serveras i lokalen. 

 

Laholms Bridgeklubb har köpt in bordskryss som de inte använder. Förfrågan har gjorts till Lennart 

Nordberg, om Allians kan få köpa två bordskryss för att kunna erbjuda spel vid ytterligare två bord 

per speltillfälle.  

 

Medlemskommittén 

Ingen ny information från medlemskommittén 

  

§ 7. Lokal/IT 

Ingen ny information gällande lokal/IT   

 

§ 8. Årsmöte 

Styrelsen beslutade att årsmötet ska hållas tisdagen den 12 oktober kl. 18.00. Föranmälan gäller till 

både årsmöte och kvällens spel. Efter årsmötet bjuder Allians på lättare förtäring. 

 

§ 9. Medlemsavgift 

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

2022/2023. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

§ 11. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 6 oktober kl. 17.30. 

 

§ 12. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Marie Ynner   Anders Aronson   Rune Johansson 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 


