
 
 
 
BK Allians styrelseprotokoll 2022-03-31  
 

Närvarande: 

Anders Aronson  Birgitta Södergren   

Christer Hedborg  Lars Adie 

Gun Jacobsson  Margreth Gustavsson 

Göran Rohlén   Marie Ynner 

  

 

Ej närvarande: Lars Håkansson  

 

§ 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 redogjorde för ekonomin, som bedöms som god.  

Allians ansöker årligen om Hemvårdsförvaltningens föreningsbidrag som är på cirka  

15 000 kronor. Göran har nyligen ansökt om bidraget på nytt.  

  

§ 6. Rapporter från kommittéerna  

 

Utbildningskommittén/Tävlingskommittén (TUK) 

KM-par kommer att spelas lördagen den 9 april.  

 

Nybörjarträffen som ska spelas någon gång under perioden den 1april 2022–31 maj 2022, 

kommer att spelas på Allians torsdagen den 5 maj.   

 

Då jul- och nyårsafton infaller på lördagar i år, kan det bli svårt för Allians att arrangera den  

traditionella guldtävlingen, som brukar spelas en lördag i slutet av december eller i början av  

januari. Förslag på datum kommer att diskuteras i samband med Hallandsträffen den 2 april.  

Sanktion ska sökas senast den 15 april. 

 

Årets äggatävling kommer att spelas tisdagen den 12 april kl. 18.30. Anmälan görs på hemsidan  

eller på klubben.  

 

DM-par spelas på Allians den 23 april.  

 

En Nybörjarkurs kommer att startas upp i september. Birgitta Bergström är kursledare.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Medlemskommittén 

En Helsingörresa planeras i början av maj. Vid dagens möte beslutade styrelsen att  

sponsra bussresan.   

 

Birgitta och Gun håller på att planera för lunchen vid KM-par. 

 

Medlemskommittén ansvarar för att organisera kring cafeterian, betalning av spelavgift med 

mera i samband med DM-par den 23 april.  

 

§ 7. Lokal/IT 

Margreth, Anette Mellgren och Inger Östenson Träff håller på att lära sig brickläggning. 

 

Dammsugaren har gått sönder och en ny kommer att köpas in. 

 

En ny informationsträff kring hur hjärtstartaren fungerar planeras framöver.  

Birgitta ansvarar för att kontakta Thomas Brydolf. 

 

§ 8. Margreth och Marie kommer att representera Allians vid Hallandsträffen den 2 april. 

 

§ 9. Reseersättning 

Styrelsen beslutade att betala ut reseersättning i samband med att lag Wicke ska spela 

semifinal för lag i Malmö den 9 april och 10 april. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

§ 11. Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 19 maj kl. 17.30. 

 

§ 12. Mötet avslutades  

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Marie Ynner   Anders Aronson   Lars Adie 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 


