
BORAS BOULEALLIANS

Styrelsemöte BBA

Plats: Boulehallen Datum: 2017 -09-25 Tid: 18.30

Närvarande: Arne Levin, LeifMollberg, Lars-Giiran Axelsson, Kerstin Svan,

L Bertil Tunje, Mikael Levin, Ove Sjöberg, Krister Salomonsson, Göran Carl6n,
Jan-Olof Bengtsson, Inge Johansson.

1. Mötets öppnande: Arne öppnade mötet

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

3. Fastställande av dagordning:
Dagordningen godkändes.

4. Justering av dagens protokoll:
Jan-Olof Bengtsson samt Bertil Tunje valdes till att justera dagens protokoll.

5. Föregående mötesprotokoll (170821):
Detta gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Ekonomisk rapport:
Inga-Britta rapporterade genom Arne L. att vi har ca 213.00:- på kontot.
Vi har dock inte fått in någon hyresavi från Borås Kommun för detta kalenderår än

\- vilket innebär att saldot skulle varit något lägre.
Lite nytt möblemang till hallen har inköpts samt en del nya reklamavtal har tecknats.

T.Inkomna skrivelser:
Arne rapporterade ang. arbetet med arbetsförmedlingen inför Inge Johanssons
provanstältning som hallvärd i stället för Mikael Levin.
Bl.a skall uppgifter till Fora lämnas in.

8. Rapport från kommitt6erna.
- Hallkommitt6n:

Det kommer aff läggas om grus på bana 1-4 den 13-14 oktober. Singel 2-5 tv en bra
kvalitet kommer att köpas in för detta ändamåI. J-O Bengtsson ansvarar för inköp
och leverans. Bana 1-4 utförs till en början på prov för aff användas som riktmärke
hur vi går vidare i nästa steg med övriga banor.
På fredagen behövs ingen extra hjälp med detta arbete men däremot på lördagen med
start kl 10.00 behövs det en resurs på 5-10 pers. som hjälper till med detta.
Intresserade hör av sig till Ilallkommitt6n senast 9110-17 ang detta.
Krister kommer att köpa "spikal' för att hålla nere linorna där detta behövs utmed
banorna.



Bertil rapporterade vad som utfördes på städdagen den 3018-17. Bl.a har en del
krokar för kläder byffs ut.
Nyckellista om vilka som har nycklar och till vilka utrymmen i hallen kommer Arne
att uppdatera och ta fram samt även undersöka om samma nyckel gär att använda till
både tävtingsexp. samt "städskrubb-verktygs utrymmef' så att enbart berörda
användare/klubbar har tillträde till detta.

- Förhandlingskommitt6n :

Arne fortsätter att försöka kontakta Borås Kommun/Jingfors rörande beslut om
utebanor vid Kransmossen samt även aktuella bidrag ftir verksamheten.

\- - Tävlingskommitt6n:
IIar fördelat de planerade tävlingarna som skall hållas i hallen till berörda klubbar.
Vilket fungerade helt smärtfritt.

- Reklamkommitt6n:
2 skyltar har tagits ned, en ny satts upp (Fribo), samtidigt som det jobbas med ett par
nya företag ang reklamskyltar i hallen.

- Företagskommitt6n:
Ilolgers stugmateriel har varit här och spelat i sept. vilket var mycket lyckat och
uppskattat.
Vi behöver tänka till hur vi skall få hit nya ftiretag till hallen för ett Event.
Bl.a så har vi broschyrer som kan/skall delas ut om hur företag kan ltnyttja hallen.

9. övriga frågor:
Mikael L. avtackades ftir sitt arbete som han utfört i hallen.

'''.. Inge Johansson presenterade sig.

Magnus Målare som har reklam i hallen kommer att kontaktas ang. måIning samt
lackning av väggen under resultatskyltarna så att denna går att håIlas renare och

\- §nyggare.

Kvarglömda saker. En hylla kommer att tas fram för detta så aff de kan förvaras ute i
hallen och berörda personer kan komma åt dem enklare.

En del utrustning i förrådet kommer att slängas då dessa inte används längre.

Krister viII ha in uppgifter från alliansens medlemsklubbar rörande uppgifter de vill
ha med på BBAs hemsida då det är han som kommer att uppdatera den med detta.

Ett ev. intresse efterfrågades om det är någon klubb/ar som i framtiden vill arrangera
någon form av seriespel i hallen. (typ knalleserien)

11. Nästa möte är den 23110-17 kl 18:30 i Boulehallen.
Nästa möte därefter kommer att äga rum den 20111-17 kl 18:30
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12. Mötets avslutsndei
Ålne tevin avslutade mötet.

fi4925
:

Leif Moilberg

Justerare:

Bertil Tunje Jan-OIof Bengtsson
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