Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen för Borås Bouleallians får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för år 2015.
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Sammankallande

Medlemmar
Borås Bouleallians har 7 medlemmar;
Björkehovs IS, Boulesektion
Borås Petanque Sällskap
Dalsjöfors GoIF, Boulesektion
Idrottsklubben Ymer, Boulesektion
Kronängs IF, Boulesektion
Club La Pomme de Pin
Sansjö Bouleklubb
Anställda
Föreningen har en anställd boulevärd, Mikael Levin.
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(Reklamkommittén)
(Tävlingskommittén)
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Hemsida
Föreningens hemsida har adress; www.borasbouleallians.se
Sammankomster
Föreningen, som bildades 2013-11-28, hade sitt årsmöte 2015-03-26.
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden.
Medlemsföreningarnas ordförande har varit inbjudna att delta vid ett antal
styrelsemöten.
Verksamhet
Kan konstateras att antalet bokade banor minskat något under föreningens andra
verksamhetsår. Antalet utövare är dock i stort oförändrat, en förklaring till den
minskande bokningen är att fler och fler användare numera spelar dubbla matcher på
banorna, samt att tävlingsverksamheten minskat. Flest bokningar har vi på
förmiddagarna.
Det av Göran Carlén konstruerade bokningssystemet i programmet Excel fungerar
alldeles utmärkt och utgör grunden för vårt debiteringssystem. Många av våra kunder
tillämpar månadsfakturering. Föreningen har tecknat avtal med företaget Proomik
Book och använder deras fakturerings- och bokföringssystem. Avtalet med
Swedbank fortlöper.
Investeringarna har under året varit blygsamma, allt enligt vår verksamhetsplan, och
har i huvudsak bestått av kompletteringar.
Ytlagret i hallen byttes under sommaruppehållet.
Tävlingskommittén bjöd in samtliga föreningar i Boråsområdet som arrangerar
sanktionerade tävlingar till ett möte för samordning av 2016 års tävlingsprogram. Vid
detta möte fördelades tävlingarna för att undvika konkurrens.
Som en service till våra besökare har föreningen tecknat avtal med företaget
Brukaprodukter om förmedling av deras bouleprylar.
Mikael Levin är brandskyddsansvarig för boulehallen.
Vår ansökan hos Borås Stad om att bli registrerade som bidragsberättigad förening
har bejakats.
Kransmossen
På förslag från Göran Carlén författade föreningen en skrivelse till Borås Stad med
förslag på nya allmänna utomhusbanor på Kransmossens fritidsanläggning.
Skrivelsen presenterades för medlemsföreningarnas representanter på ett
styrelsemöte, vilka bejakade förslaget. Skrivelsen resulterade i att Borås Stad
kontaktade föreningen om ett möte, där Borås Stad föreslog att föreningens
verksamhet flyttas till Kransmossen och en ny boulehall. För närvarande finns inget
ytterligare att rapportera om ärendet då det fortfarande är i sin linda.

Partners
Reklamkommittén har tecknat avtal med 20 företag, en ökning med 5 företag, som på
olika sätt stödjer vår verksamhet.
Företagsboule
Styrelsens satsning på en Företagskommitté har tyvärr inte gett det resultat vi
hoppats på, dock har företagsboulen ökat jämfört med 2014 men det finns utrymme
för mer företagsboule. Här måste vi satsa ytterligare.
En inbjudan om introduktion till boulespel skickades under hösten ut till golfklubbarna
runt Borås med lyckat resultat. Introduktionen ledde till att ”boulespel för golfare”
numera genomförs på fredagsförmiddagarna med stor uppslutning.
Ideell verksamhet
Styrelsen vill framföra ett stort tack alla ideella krafter som under året ställt upp vid
våra aktiviteter.
Den 21/12 bjöd föreningen in ordföranden i medlemsklubbarna till en subventionerad
jultallrik och boulespel. Reklamkommittén, med stöd från våra sponsorer, dukade upp
ett fantastiskt prisbord som en fin avslutning på kvällen och bouleåret.
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