
BORÅS BOULEALLIANS

Plats: Borås Boulecenter

Datum: 170314

Tid: 18.00

Närvarande: Arne Levin, Lars-Göran Axelsson, Annika Wetterholm, BertilTunje,, Göran
Carl6n (tävlingskommitt6n), Lars Svanteson( reklamkommitt6n), Mikael Levin(hallvärd),
Leif Fällmar(revisor), ian Lehtonen (valberedningen).

§1. Mötets öppnande
Vice ordf Arne Levin öppnade mötet och hälsade alla välkomna

[ §2. Ev. suppleant som ordinarie ledamot
lngen närvarande

§3. Fastställande av dagordning

\_ Fastställdes i enlighet med förslaget

§4. Justering av dagens protbkolljämte mötesordföranden
Till justerare valdes Lars-Göran Axelsson

§5. Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet L7O22A godkändes och lades till handlingarna.

§5. Anmälan av övriga frågor
a/ tnfo om "stadskampen" 25/3, b/ Ansökan Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, c/ Bemanning
ihallen v.L4-L7.

§7. Rapport från AU

En person kommer att arbetsträna under Mikaels ledning under resten av mars månad.

\- §8. lnkomna skrivelser
lnga skrivelser fanns att redovisa

§9. Ekonomisk rapport
\- lngen resultat- eller balansräkning för jan-febr 2017 presenterades. Resultat- och balans-

rapport för 2016 delades ut utan kommentarer. Behandlas på extra styrelsemöte
L70319 (se § 10).

§10 lnför årsmötet fiA327
a/ Kallelse och dagordning är presenterade i hallen och på hemsidan
b/ Förslag till verksamhetsberättelse presenterades. Förslaget fastställdes efter ett
tillägg om att Europacupens final spelats i hallen under ZAL6.

c/ Förslag till verksamhetsplan presenterades. Förslaget fastställdes efter utbyte av
ordet styrelsen mot medlemmarna.
d/ Dä revisionen ännu inte genomförts beslöts att ett extra styrelsemöte ska hållas
77A3L9, där de ekonomiska frågorna ska behandlas.
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e/ Styrelsen beslöt föreslå årsmötet en stadgeändring avseende §10 i enlighet med
följande: Paragrafens datum ändras till 15 februari respektive 28 fehruari.
f/ under punkten övriga frågor och information kommer frågan om
medlemsförmåner att diskuteras.

§11. Kommitt6rapporter
Hallkommittdn: Bertil rapporterade från arbetskvällen 170307. 29 personer från alla
medlemsklubbar deltog. Grus fylldes på banorn a 1-!2, perronger dammsögs och
sopades, stolar, bord och bänkar rengjordes. Framfördes önskemål om byte av
mattorna i hallen. Styrelsen beslöt uppdra åt Arne L att ombesörja detta. Styrelsen
beslöt också att använt städmateriel vid behov får inlämnas för tvätt.
Tävl insskom m ittdn : Allt kla rt inför Hallmästaren
Reklamkommitt6n: Lars Svantesson meddelade att sju avtal är på gång att förnyas
samt att ev. några nya kommer till hösten.

§12. övriga frågor
al Arne redogjorde för upplägget inför "stadskampen" den zs/3. L6lag från
medlemsklubbarna deltar: HOV 1", DAL 2, KIF 3. BOR 3, SSÖ 7. Returmatch i höst.
b/ Arne meddelade att ansökan lämnats in till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad om bidrag
till inköp av ungdomsklot, dator och skrivare samt helt nytt grus till banorna.
c/ Arne redovisade ett förslag angående Mikaels tjänstgöring i april månad. Alla ombads
fundera på hur arbetet i hallen ska organiseras för att täcka upp för honom.

§13. Nästa möte
Nästa möte äger rum i Boulehallen den 19 mars kl. 19.00

§14. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för de närvarandes medverkan och avslutade mötet.
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