
BORÅS BOULEALLIANS

Styrelsemöte BBA

Plats: Boulehallen Datumt 2017-08-21 Tid: 18.30

Närvarande: Arne Levin, Leif Mollberg, Lars-Giiran Axelsson, Inga-Britta Carlssono
Kerstin Svan, Bertil Tunje, Mikael Levin, Ove Sjöberg, Krister Salomonsson, Lars Svantesson,
Giiran Carl6n, Bernt Ragnarsson, Bernt Ragnarsson, Jan-Olof Bengtsson

L 1. Mötets öppnande:

Z.Yal av suppleant(er) som ordinarie ledamot: Behövdes ej.

i 3. Fastställande av dagordning: t

\- Dagordningen godkändes.

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande:
Inga-Britta Carlsson samt Ove Sjöberg valdes tiII att justera dagens protokoll.

5. Föregående mötesprotokoll (170515):
Detta gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Ekonomisk rapport:
Inga-Britta håller på att se över och revidera balansrapporten då det fanns en hel del
brister sedan föregående år rörande bokföringen. Det finns med en ny balansrapport
(se billaga nr 1) Detta beräknas vara klart sista augusti.
Ny rapport rörande deffa kommer efter nästa styrelsemöte.

/\- T.Inkomna skrivelser:
Mikael Levin har meddelat att han säger upp sig då han har fått en heltidstjänst på
gollbanan i Kråkered.
(Se billaga nr 2)

L åty.elsen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Arne, Leifr lnga-Britta samt Bertil
för nyrekrytering av denna tjänst. Iljälp gärna till att sprida att tjänsten är ledig till
intreserade.

8. Rapport från kommitt6erna.
- Hallkommitt6n:

Det kommer att vara en städdag i hallen den 30/8-17 med start från 16:00.
Utbyte av gruset i hallen skjuts upp tillsvidare, dels pga hur ekonomin ser ut efter
översynen samt att ytterligare kostnader behöver tas in för att stämma av med
ekonomiutfallet.
Borås kommun kan ge oss ett ekonomiskt bidrag på 10000:- för detta ändamåI.



- Förhand lin gskommitt6n:
Utebanor vid Kransmossen (16st banor) kommer att ev. vara klara april2018.
Diskussion inom/med Borås Kommun/Jingfors fortgår rörande beslut i detta ärende.
Men det är positiva tongångar.

- Tävlingskommitt6n:
Klubbarna kommer att kallas till fördelning/genomgång av tävlingar så fort
sanktionskalendern kommer ut, så att detta kan planeras i gott samförstånd.

- Reklamkommitt6n:
Lars Svantesson gick igenom detta. Krister Salomonsson kommer attta över detta
med hjälp av Lars som håller kontakt med de gamla sponsorerna som han har skrivit
kontrakt med. Bl. annat så är Fristad bostäder ny sponsor i hallen. Alla uppmanas att
försöka att knyta kontakt med nya tänkbara sponsorer som man känner. 

r

- Företagskommitt6n:
Företags Event börjar dra igång under september

9. Rapport från klubbarna. '.--

IK Ymer:
De har sett ett ökat intresse av boulespel vid deras anläggning på de dagar de har
aktiviteter.

Dalsjöfors:
Har haft eff 25-års jubileum med diverse föredrag samt mat, musik mm.
De har också sett ett ökat intresse för boulespel.

Borås Petanque:
Har fått ett ökat medlemmstal.

Hos Kronäng, SSö, Björkehov samt CIub boule la pomme de pin ramlar det på som
vanligt.

10. övriga frågor:
Rapporten av medlemsförmåner finns med som bilaga nr 3.
Utvecklingen av hallens behov av renovering tas upp igen efter det att den ekonomiska
genomgången är klar.
Ilemsidan skall ses över så att gällande protokoll mm kommer gå att få tag i där.
Nya §tolar kommer att inköpas så att det blir komplett tiII alla bord.
Avtackning av Mikael kommer att ske genom Arne samt Inga-Britta.

1L. Nästa möte är den25l9-17 kl 18:30 i Boulehallen.
Nästa möte därefter kommer attäga rum den 23110-17 kl 18:30

12. Mötets avslutande:
Arne Levin avslutade mötet.
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Leif Mollberg

Justerare:

Inga-Britta Carlsson Ove Sjöberg
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UPF§ÅSNIN6

Härmed såSer ja& Mikael l"eyi$, upp m[*år {iänsten som hallvärd i §orås Bouleallians.
Tack fiBr den hår tid*a!
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Borås

MlkaEl Levin



BORAS BOULEA,IIIÄ,NS
Villkor vid medlemsföreningarnas aktiviteter i boulehallen

Sanktionerad endagstävling arraneerad på fre/lör/sön/helsdae.
* Banhyran är f.n. 10 kr/deltagare i tävlingen
* Medlemsförening äger rätt arrangera en sanktionerad tävling/säsong utan att erlägga

banhyra (s.k. fri tävling).
* Medlemsförening, som arrangerar sanktionerad tävling i annan inomhushall, erhåller

befrielse från banhyra (s.k. fritävling), endast under förutsättning att minst ytterligare

tre tävlingar arrangeras i boulehallen.
* Medlemsförening, som inte arrangerar någon sanktionerad tävling under säsongen

erhåller rabatt på årsavgiften med f.n. 400 kr/är. Dock ska stadgarnas §6, sista meningen,

beaktas.
(-_

Sanktionerad endagstävling arrangerad på annan veckodag.
* Banhyran är f.n. 140 kr/bana

L Sanktionerad kvällstävline
* Banhyran är f.n. 10 kr/deltagare i tävlingen

Sanktionerad tävling under sommaruppehållet
* Banhyran är f.n. 10 kr/deltagare i tävlingen

Sanktionerad tävline, som genomförs på uppdrag av förbund eller distrikt.
* Banhyran är f.n. 140 kr/bana.

Sanktionerad flerdasstävline.
* Beslut om banhyra fattas av styrelsen ivarje enskilt fall.

lcke sanktionerad träningstävling

, * Banhyran är f.n. 10 kr/deltagare. Förutsättningen är att tävlingen arrangeras på s.k.\- 
oattraktiv tid, är öppen för alla (med eller utan licens) samt leds av tävlingsledare.

Klubbtränine

, * Banhyran är f.n. 10 kr/spelare vid ett träningstillfä!le/vecka
\_

lordningstäl !ande av hallen eft er tävlingar/träningar.
* Möbler återställs och avtorkas
* Bära ut disk, flaskor, burkar
* Papperskorgar tömmes, komplettering av tvål och handdukar
* Kvarglömda saker läggs på tävlingsexpeditionen
* Banorna återställs - ringar hängs upp, banor vattnas och dras (rekommenderas)
* Tävlingsexpeditionen återställs och låses

Ova nstående vi I I kor faststä I lda vid styrel semöte 2017-08-2 1


