
BORAS BOULEALLIANS

Styrelsemöte BBA

Plats: Boulehallen Datum: 2018-02-19 Tid: 18.30

Närvarande: Arne Levin, Kerstin Svan, !nga-Britta Carlsson Lars-Göran Axelsson, Owe

Sjöberg, BertilTunje, Göran Carl6n, Leif Mollberg, J-O Bengtsson, Leif Fällmar

1. Mötets öppnande:L Ordf Arne Levin öppnade mötet och hälsade alla vätkomna

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

3. FaststäIlande av dagordning:
Dagordningen godkändes.

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande:
Bertil Tunje

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

6. Ekonomisk rapport:
Kassören delade ut och gick igenom uppföljningen av budgetutfallet per 180131. lnga
anmärkningsvärda awikelser noterades. I kassan fanns vid månadsskiftet 54000 kr.
Se bifogade dokument rörande budgeten.

\-- En översyn med komunen rörande vad vi skall betala i hyra för boulehallen pågår.
Vi har även byff till SE-banken då de tar emot mynt samt sedlar fortfarande vilket
inte Swedbank gör längre.

L. T.Inkomna skrivelser:
Inga nya skrivelser var inkomna.

8. Rapporter från kommitt6erna:
Hallkommitt6n:
Inget nyff
Nästa städning av hallen återkommer vi med ett datum på vid nästa möte.

Förhandlin gskommitt6n :

Inget nyff aff rapportera.

Tävlingskommitt6n:



Påtalar igen att BBC ej är med i Svenska bouleförbundet längre, detta innebär aff
Iicensierade boulespelare ej får deltaga i deras arrangerade tävlingar. Man riskerar
att bH av med sin licens om man deltager i dessa.
Reklamkommitten:
Det behövs hjälp av alla medlemsklubbar att få kontakt med företag som vi kan jobba
med att skriva nya altal med. Göran Carl6n kommer att kontakta Krister ang
kontakter i Viaredsbladet.

Företagskommitt6n:
Inget nytt att rapportera.

9. Inför årsmötet.
Kallelsen skall sändas ut 20/2-L8
Samtliga handlingar skall finnas tillgängliga till nästa möte som är den 1213-18

Arne L. tar fram verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse till detta möte.
Samtliga handlingar skall finnas tillgängliga på tävlingsexpeditionen fr.o.m 19/3-18
Genomgång av samtliga handlingar som skall finnas tillgängliga gicks igenom bl.a
Diskuterades hur kommande budget skall se ut.

10. övriga frågor.
Det togs upp att ibland vid städdagar så saknas/få representanter från vissa
medlemsklubbar. Ett förtydligande om hur många representanter som behövs vid
nästa städtiffälle kommer att göras.
J-O Bengtsson skall göra en "kulramp" i hörnet vid bana L för att se om detta
fungerar bra samt minimerar risk för att man snubblar ut på banan. Bler det ett
positivt utfall på denna kan det komma att göras ytterligare sådana i hallen.

11. Nästa möte.
Kommer att hållas l2l3-18 kl 18.30 med klubbordförandena
Därefter hålls årsmötet 2613 kl 18.30

12. Mötets avslutande:
Arne Levin avslutade mötet.

180223 Yid

Justerare:


