
BORÅS BOULEALLIANS

Styrelsemöte BBA

Plats: Boulehallen Datum: 2018-01-22 Tid: 18.30

Närvarande: Arne Levin, Kerstin Svan, lnga-Britta Carlsson Lars-Göran Axelsson, Krister

Salomonsson, Ove Siöberg Göran Carl6n, Leif Mollberg, Janne Lehtonen, J-O Bengtsson,

Bengt Toresson, Göran Larsson, lnge Johansson, Lars Stenborg
(\ l. Mötets öppnande:

Ordf Arne Levin öppnade mötet och hälsade alla välkomna

, 2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot:
L Leif M.

3. Fastställande av dagordning:
Dagordningen godkändes.

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande:
Lars-Göran Axelsson, Kerstin Svan

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

6. Ekonomisk rapport:
Kassören delade ut och gick igenom uppföljningen av budgetutfallet per t7L23t.lnga

, ;nmärkningsvärda awikelser noterades. I kassan fanns vid årsskiftet 83000 kr.\- Balansrapport samt resultatrapport för 2017 finns med som bilaga till detta
dokument.

T.Inkomna skrivelser:
L Vi var inbjudna till Kransmossen där ett möte med Borås Kommun höIIs ang.

framtida verksamhet för området hölls. Göran Carl6n presenterade BBAs planer
samt skisser för området. Dessa emottogs med ett stort intresse samt uppskattning.

8. Rapporter från kommitt6erna:
Ilallkommitt6n:
Det slängs mycket skräp i fickorna vid balkarna längs banan, dessa kommer att
fyllas upp med sand för attfä bort detta ofog.
Hur låsningen av ytterdörrarna fungerar kommer att kollas med vaktmästarna av
Arne då vi ej har riktigt koll på detta, även skötsel av brandsläckare.
Krister kommer att pumpa upp hjulet på skottkärran.
Städningen av hallen vl gick bra.



Förhandlingskommitt6n :

Ett förslag om att få 4 set bouleklot som kommer att finnas här för demo i utbyte
emot reklam kommer att läggas fram till Brukaprodukter.

Tävlingskommitt6n:
BBC är ej med i Svenska bouleförbundet längre, detta innebär att Iicensierade
boulespelare ej får deltaga i deras arrangerade tävlingar. Man riskerar att bli av med
sin licens om man deltager i dessa.
Resultaten från hallserien på tisdagar skall så fort som möjligt lämnas över till Göran
Carl6n för registrering och samanställning för serien.

Reklamkommitten:
Inga större nyheter. Krister jobbar med att förnya avtal ang. reklamen i hallen. Han
harlitesvårtattfåkontaktmedansvarigapåvissaföretagsomskrivitavtalenmed
BBA. Det behövs hjälp av alla medlemsklubbar att få kontakt med företag som vi kan
jobba med att skriva nya avtal med. Lars Svantesson har fortsatt lovat att hjälpa till
med reklamen.

Företagskommitt6n:
Samtliga medlemsklubbar skall lämna in namn till Inge på personer som kan hjälpa
till med företagsevent.

9. övriga frågor.
Göran Carl6n undersöker om man kan få in någon form av artikel i "viaredsbladef'
om aktiviteter i boulehallen.

10. Nästa möte.
Kommer att hållas 1912-18 kI 18.30 med klubbordfiirandena
Därefter är ett möte planerat till l2l3 k118.30

10. Mötets avslutande:
Arne Levin avslutade mötet.

180130 Vid penna Leif Mollberg

Justerare:

Lars-Göran Axelsson Kerstin Svan n
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