BORÅS BOULEALLIANS
Styrelsemöte BBA
Plats: Boulehallen Datum: 2018-04-23 Tid: 18.30
Närvarande: Arne Levin, Kerstin Svan, Lars-Göran Axelsson, Krister Salomonsson, Bertil
Tunje, Leif Mollberg
1. Mötets öppnande:
Ordf Arne Levin öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot:
Leif M. valdes som ordinarie ledamot på detta möte.
2a. Herman Thorell hälsades välkommen för att presentera valberedningens arbete.
Därefter följde en diskussion om hur arbetet är tänkt att fungera för den blivande
kassören ihop med hallvärden samt BBAs styrelse.
3. Fastställande av dagordning:
Dagordningen för detta styrelsemöte fastställdes enl. framlagt dokument.
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande:
Bertil T. samt Kerstin S. valdes att justera detta.
5. Föregående mötesprotokoll:
Vilket var årsmötesprotokollet. Detta gicks igenom med en kommentar om att
verksamhetsberättelsen skall ses över så att den stämmer med den ändringen som
skulle utföras.
6. Uppföljning av årsmötet:
En punkt på kommande årsmöten som heter avgifter införs. Lars-Göran A. Bertil T.
och Krister S. ser över förslaget från Arne L. om hur denna punkt skall se ut så att
alla avgifter som finns inom BBA kommer in på denna lista och allt blir
lättöverskådligt.
7. Inkomna skrivelser:
Det har kommit in en från Lag Bullen. Detta förslag var att införa ett pris á 100:- för
spel gällande 2 timmar. Detta förslag avslogs.
8. Ekonomisk rapport:
Arne L. delade ut och gick igenom uppföljningen av budgetutfall samt Balansrapport per
18-03-31. Det är inga större avvikelser emot plan. Per detta datum är eget kapital ca
121000:-

9. Rapporter från kommittéerna:
Hallkommittén:
Det kommer att bli en städdag i hallen den 2/5-18 Samling kl 17.00
Deltagare från samtliga klubbar önskas till detta arbete.
Lars-Göran A. kontaktar Ivar Wahl i UIF ang. deras gruskvalité på banorna.
Förhandlingskommittén:
Ett nytt möte på Kransmossen kommer att hållas den 25/4-18. Detta är ett
uppföljningsmöte med Borås kommun ang bl.a en bouleanläggning för utomhusspel.
Göran Carlén och Arne L. närvarar på detta för BBAs räkning.
Tävlingskommittén:
Utvärdering av Hallserien, Hallserien mini samt Hallmästerskapen kommer att
presenteras vid nästa styrelsemöte.
Reklamkommittén:
Krister jobbar på med detta och rapporterade gällande läge.
Det behövs hjälp av alla medlemmar / medlemsklubbar att få kontakt med företag
som vi kan jobba med att skriva reklamavtal med.
Plantagen är svåra att få en riktig kontakt med, men de kommer att byta ut och
förnya växterna i hallen senare under året.
Företagskommittén:
Arne rapporterade att vi i höst (aug/sep) skall ha ett prova på spel för företag, ev
kommer det att tas fram ett reklamblad för detta som kan delas ut till div. företag.
Framför allt till de företag som är med och sponsrar hallen.
10. Övriga frågor.
Det togs upp från gruppen som har diskuterat förmåner i hallen att vid ett jubileum
så tillkommer inte några extra förmåner.
Ett register för vilka som har årskort, nycklar mm kommer att presenteras och finnas
tillgängligt i tävlingsexpeditionen.
En utvärdering av Inges arbete i hallen samt arbetsbeskrivningen för denna tjänst
kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.
Glöm inte av i resp. klubb att det är Boulens dag den 19/5-18. Info om detta event
finns att hämta på SBFs hemsida.
11. Nästa möte:
Kommer att hållas 28/5-18 kl 18.30
1a mötet till hösten kommer att hållas den 20/8-18
Ett extra årsmöte som beslutades på årsmötet den 26/3-18 kommer att hållas den
5/9-18 kl 18.30. Mer om detta kommer senare.

12. Mötets avslutande:
Arne Levin avslutade mötet.

180318 Vid penna Leif Mollberg

Justerare:
Bertil Tunje

Krister Salomonsson

