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Protokoll från styrelsemöte 

Plats: Borås Boulecenter	

Datum: 161114	

Tid: 17:30	

Närvarande: Stefan Östanbäck, Mona Larsson (fr.o.m. §7), Bertil Tunje, Lars-Göran Axelsson, Göran 
Carlén, Arne Levin, Lars Svantesson, Mikael Levin(t.o.m. § 12), Annika Wetterholm, Jan-Åke Brandt, Leif 
Mollberg(fr.o.m §7), Birgitta Thorell.	

1. Mötets öppnande  
Ordförande Stefan Östanbäck förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

2. Ev. suppleant som ordinarie ledamot.  
Ingen suppleant närvarande. 

3. Fastställande av dagordning  
Godkänd. 

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande.  
Bertil Tunje. 

5. Föregående protokoll   
Inga punkter att ta upp. 

6. Anmälan om övriga frågor.  
Inga övriga frågor. 

7. Rapport från AU 
POM ombads läsa det BBA har skrivit på sin hemsida om Eurocup.  
J-Å och Lars har styrelsens godkännande att arbeta med reklam till Eurocup om det blir aktuellt. 
Arne kollar med Borås stad ang. ställningar till reklamskyltarna.  
Stefan, J-Å, Leif M och Herman träffas torsdagen den 17 november klockan 18.00 i Boulehallen. 
Styrelsen röstade på inkomst fördelningen 60-40 (BBA-POM). 

8. Inkomna skrivelser (ordf.) 
Inga inkomna.  

9. Ekonomisk rapport.  
Stefan får i uppdrag att tillsammans med Mona gå igenom ekonomin. 

      10. Enkät angående banstatus mm 
Enkät skall delas ut till alla spelare i hallen under perioden 21-27 november 2016.  

      11. Rapport från kommittéerna  
          - Hallkommittén (Bertil Tunje, Leif Mollberg.  

Nya snören börjar sättas på banorna 16:e respektive 19:e november.  
Vi fortsätter att påminna om hallens ordningsregler vid alla träningar och tävlingar. 

         - Förhandlingskommittén (Jan-Åke Brandt) 
Mikael skall kolla efter försvunnen nyckel. 
Vi fortsätter att samarbeta med det företag vi har tillsvidare, gällande klotförsäljning samt tillbehör.  
Mona kollar möjlighet att söka pengar från svenska bouleförbundet till juniorklot som vi kan ha i 
hallen att tillgå för alla klubbar. 
 - Tävlingskommittén (Lars- Göran Axelsson., Göran Carlén)  
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Inget att rapportera. 
- Reklamkommittén (Lars Svanteson, Annika Wetterholm)  
Lars skall kolla upp två uteblivna betalningar. 
- Företagskommittén (Arne Levin)  
Julboule med jultallrik för styrelsen, kommittéer samt klubbordförandena 19/12 kl. 18.00. Kostnad 
50 kr/deltagare. Arne gör inbjudan. Lars S fick i uppdrag att kontakta några sponsorer ang. priser. 

12. Uteblivna inbetalningar av banhyror 
En skriftlig varning skall överlämnas från styrelsen av Arne personligen. Om det inträffar igen 
kommer ett bötfällande ske enligt våra föreskrifter. 

13. Övriga frågor  
 Styrelsen beslutade att alla medlemsföreningar kan anordna träningstävlingar med en banhyra på 
10 kr/deltagare. Följande kriterier gäller: 

• Oattraktiv tid (d.v.s. dag eller tid som inte stör redan inbokad verksamhet) 
• Öppen för alla, med eller utan licens 
• Organiserad träningstävling som leds av någon och som är återkommande 

14. Nästa möte   
Klockan 17.00-18.00 den 19 december i Boulehallen. 

15. Mötet avslutades av Stefan Östanbäck. 
 

Sekreterare   Justeras 

 

Birgitta Thorell  Stefan Östanbäck  Bertil Tunje 

	

	

	

	


