
BORAS BOULEALLIANS

Styrelsemöte BBA

Plats : Boulehallen I)atum : 2017 -05-15 Tid: 18.30

Närvarande: Arne Levin, Leif Mollberg, Lars-()iiran Axelsson, Inga-Britta Carlsson,
Kerstin Svan, Ove Sjöberg, Krister Salomonsson

t L lVlötets öppnande:

2.Yal av suppleant(er) som ordinarie ledamot:
Leif Mollberg valdes som ordinarie ledamot. t

L 3. FaststäIlande av dagordning:
Dagordningen godkändes.

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande:
Arne Levin samt Lars-Göran Axelsson valdes till att justera dagens protokoll.

5. Föregående mötesprotokoll (170410):
Detta gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Uppföljning av årsmötet.
c/ utveckling av hallen:

En ny hall är ej aktuell för dagen rapporterade Arne (även Jan_Åke B. var med på
detta möte) efter ett möte med Borås Kommun och Tommy Jingfors den 15/5-17.

d./ utebanor på Kransmossen:
L Eff återuppväckande av utebanorna vid Kransmossen har lämnats in tiII kommunen

för att starta upp diskussionen @et linns ett färdigt sedan tidigare) detta lämnades in
vid mötet den 15/5-17. Komunen är tända på id6en som kan vara till höger bredvid
Mariedals. En "valstaga"ä20-24 m2 kan kan komma att andvändas som lokal vid

L ' dessa banor. Ett anläggningsbidrag kan komma att sökas för detta när det blir
aktuellt med dessa banor. Utseendet på banorna kommer att anpassas efter naturen.
Kommunen kommer att återkomma om detta.

T.Inkomna skrivelser:
Borås Kommun har lämnat ett formulär till oss gäIlande sökning av
Grundbidragllokalbidrag. Detta lämnades in men avslogs, däremot hjälpte de till att
ansöka om bidrag från Västergötlands ldrottsförbund totalt på en summa ä22 000:-
Deffa är bl.a för klot, grus mm.



8. Ekonomisk rapport:
Ekonomin ser bra ut och följer den upplagda plan som finns.
Vi kommer att köra vidare i det befintliga bokliiringssystemet med en "nystarf'
fr.o.m lll-17

9. Boulens Dag 170520:
Respektive medlemsförening sköter sin reklam infiir detta i närområdet där man
tänker hålla till.

10. Rapport från kommitt6erna.
- flallkommitt6n: '

Se bifogad bilaga.
- Förhandlingskommitt6n :

Rapporterade om mötet som hålldes med Borås kommun och T. Jingfors.
- Tävlingskommitt6n:

Förslag för att vid otjänlig väderlek få utnyttja hallen utan kostnad.
(Gäller medlemsklubbar i alliansen.) Detta accepterades gällande i år, frågan bollades
sedan över till gruppen som ser över frågan gäIlande medlemsföreningarnas villkor.

- Reklamkommitt6n:
Inget att redovisa.

- Företagskommitt6n:
Inget att redovisa.

11. övriga frågor:
Den lilla dörrön längst ner i hallen var "fixad" olåst så att den var öppnad från
insidan. Dock rapporterades att inget var saknaUförstört.
Det diskuterades ett par förslag för en framtida utbyggnad av en läktare, förslag om
detta kommer att diskuteras vidare vid ett senare möte om detta ses som akfuellt.

12. TiU nästa möte kallas även föreningsordförandena:
Kommer att hållas den 2118-17 kI 18:30 i Boulehallen.
Nästa möte därefter kommer att äga rum den25l9-17 kl18:30

13. Mötets avslutande:
Arne Levin avslutade mötet.

170515

Leif Mollberg
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Justerare:

Arne Levin Lars-Göran Axelsson



L

Hallkommit6n möte L9 I 4-L7

1: Byta ut gruset i Hallen under förutsättning att vi skall vara kvar i hallen över tid.

Datum för när detta skall ske i så tall.22-2a18-L7 som förslag. (Biuda på mat/fika)

(Ut med det gamla gruset samt in med det nya. Beställa nytt av rätt kvalit6t.)

Arne kollar med Borås Komun om de kan hjälpa till med detta.

2: Liten städning av hallen inför sommarenT l6-L7

Bl.a fixa till grushögen ute så att den kan forslas bort.

Egen fika tas med till detta.

3; Storstädning av hallen inför innesäsongen 30/8-17

t 4: Saker som bör ses över när det kan ske.

Byta ut mattorna på perongerna.

Kontrollera med Lars om förslaget med plastgräs, Ove kontrollerar även andra alternativ.

Ytterligare bord samt stolar i hallen.

Nya lister på/utmed perongerna.

Nya krokar för linorna så att man kan allternera spelriktning i hallen.

Måla samt lacka väggen under resultat tavlorna.

(detta skulle innebära ett bättre skydd mot väta vid vattning samt att det är lättare att hålla väggen snygg)

Köpa teleskopvippor på färgbolaget för att ha att damma/städa med enklare.

SIipa samt lacka om bänkar samt bord mot väggen då de är slitna.

Det saknas krokar för kläder som behöver ersättas.

H a ll kommit6n t,!al Tlotttlo4


