
BORÅS BOULEALLIANS

Styrelsemöte BBA

Plats: Boulehallen Datum : 2017 -11-20 Tid: 18.30

Närvarande: Arne Levin, Kerstin Svan, lnga-Britta Carlsson Lars-Göran Axelsson, Krister
\* Salomonsson, Ove Sjöberg, Göran Carl6n, BertitTunje, Leif Mollberg Kjell Engström, Janne

Lehtonen

1.. Mötets öppnande:

L Ordf Arne Levin öppnade mötet och hälsade alla välkomna

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

3. Faststä[ande av dagordning:
Dagordningen godkändes.

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande:
Ove Sjöberg valdes till att justera dagens protokoll.

5. Föregående mötesprotokoll.
Detta gicks igenom och lades till handlingarna.

L 6. Ekonomisk rapport:
Kassören delade ut och gick igenom uppföljningen av budgetutfallet per 171030. lnga

anmärkningsvärda awikelser noterades. I kassan finns 212000 kr, obetalda utestående
hyror på c:a 160000 kr ligger fortfarande kvar.

L- Ny dator är köpt och installerad på kontoret

T.Inkomna skrivelser:
Inget att rapportera

8. Rapport från kommitt6erna.
- Hallkommitt6n:
Tisdagen den 2 ian -18 kommer en städdag att hållas i hallen med start från 15.00

Arne meddelar lnge ang. granen som skall ställas upp på läktaren.

Ytterligare utbyte av Brus lyfts vid ett kommande möte.

- Förhandlingskommitt6n:
Arne fortsätter att försöka kontakta Jingfors på Borås Stad. lngen framgång hitills.



- Tävlingskommitt6n:
Hallserien är igång och upplevs positivt. Sanktionslistan för 2018 års tävlingar finns inte
tillhanda än. Planeringen för tävlingar dröier därmed. Det behövs utbilda personer som
kan hjälpa till vid tävlingar, detta då det brukar uppstå ett behov av personer som kan
hiälpa till vid arrangemang.

- Reklamkommitt6n:
Utbyte av mattorna på perrongerna läggs på is tills vidare. Plantagen kommer att sköta
utbyte av blommorna i hallen. Krister gick igenom en delavtal med avseende på reklam i

, hallen, har vi kännedom om företag som kan vara intresserade så meddela Krister om\ detta så att han kan ta kontakt med dem

- Företagskommiff6n:
lnstruktörer vid företagsevent behövs. En kontaktlista som lnge kan använda behöver

\" tas fram. Namn på intresserade från klubbarna behöver lämnas in från klubbarna.

9. övriga frågor.
Efter varje aktivitet (träning tävling mm| efterföljs inte ordning och reda i hallen. Stolar,
ringar osv återställs inte så som föreskrifterna säger.

En Jourlista som skal! användas vid behov de dagar Inge ej kan närvara i hallen.
Klubbarna behöver anmäla ett par namn som kan sköta banor, vattning mm en dag. Ett
rullande schema görs där varje klubb tar 1 dag i sänder.

Bouleklot som används till företagsevent kommer att märkas itydlig färg så att spelare
kan enkelt hålla reda på sina klot.

Nycklar som lånas ut till en person kommer att få deponera en avgift ä 100:- som återfås

1 vid retur av nyckel.

10. Nästa möte.
Kommer att hållas 18112 kI18.30

L 2018 års första möte kommer att håIlas 22t1k118.30

11. Mötets avslutande:
Arne Levin avslutade mötet.
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