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Styrelsen för Borås Bouleallians får härmed avge följande verksamhetsberättelse 
för år 2016. 
. 
Styrelse 
Ordförande  Stefan Östanbäck 
Vice ordförande  Arne Levin   
Kassör  Mona Larsson 
Sekreterare Birgitta Thorell 
Ledamot Annika Wetterholm (Reklamkommittén) 
Ledamot  Lars-Göran Axelsson (Tävlingskommittén) 
Ledamot Bertil Tunje (Hallkommittén) 
Suppleant Jan-Olof Bengtsson 
Suppleant Leif Mollberg 
 
Kommittéordförande  
Förhandlingskommittén Jan-Åke Brandt (tom 2016-11-15) 
Hallkommittén   Leif Mollberg 
Reklamkommittén   Lars Svanteson 
Tävlingskommittén  Göran Carlén 
Företagskommittén   Arne Levin 
 
Revisorer 
Bengt Toresson och Leif Fällmar 
 
Valberedning 
Jan Lehtonen, sammankallande 
Lars Sten 
Ove Sjöberg 
 
Medlemmar 
Borås Bouleallians har 7 medlemmar; 
o Björkehovs IS, Boulesektion 
o Borås Petanque Sällskap 
o Dalsjöfors GoIF, Boulesektion 
o Idrottsklubben Ymer, Boulesektion 
o Kronängs IF, Boulesektion 
o Club Boule La Pomme de Pin 
o Sansjö Bouleklubb 
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Anställda 
Föreningen har en anställd boulevärd, Mikael Levin. 
. 
Hemsida 
Föreningens hemsida har adress; www.borasbouleallians.se 
 
Sammankomster 
Föreningen, som bildades 2013-11-28, hade sitt årsmöte 2016-03-31. 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. 
Medlemsföreningarnas ordförande har varit inbjudna att delta vid ett antal 
styrelsemöten. 
 
Verksamhet 
Kan konstateras att antalet bokade banor har ökat något under föreningens 
tredje verksamhetsår. Antalet utövare är i stort oförändrat. Tävlingsverksamheten 
har minskat under året.  
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. 
 
En ”Hallenkät” genomfördes under november och ligger till grund för fortsatt 
arbete med hallens skötsel.  
 
Tävlingskommittén bjöd in samtliga föreningar i Borås- och Ulricehamnsområdet 
som arrangerar sanktionerade tävlingar till ett möte för samordning av 2017 års 
tävlingsprogram. Vid detta möte fördelades tävlingarna, allt för att undvika 
konkurrens. 
 
Europacup för klubblag har genomförts. Mycket beröm från deltagarna. 
 
Det har genomförts 17 sanktionerade tävlingar under året i boulehallen med ca 
1285 startande. 
 
 
Som en service till våra besökare har föreningen ett avtal med företaget 
Brukaprodukter om förmedling av deras bouleprylar. 
 

http://www.borasbouleallians.se/
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Mikael Levin är brandskyddsansvarig för boulehallen. 
 
Kransmossen 
En ev etablering på Kransmossen syns just nu avlägsen då föreningen inte hört av 
Borås Stad sedan våren 2016. 
 
Partners 
Reklamkommittén har tecknat avtal med ett 20-tal företag som på olika sätt 
stödjer vår verksamhet. 
 
Företagsboule 
Styrelsens satsning på en Företagskommitté har tyvärr inte gett det resultat vi 
hoppats på då företagsboulen minskat något jämfört med 2015 . Här måste vi 
satsa ytterligare. 
”Boulespel för golfare” genomförs på fredagsförmiddagarna med stor 
uppslutning. 
 
Ideell verksamhet 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla ideella krafter som under året ställt 
upp vid våra aktiviteter. 
 
Den 19/12 bjöd föreningen in ordföranden i medlemsklubbarna till en 
subventionerad jultallrik och boulespel. Reklamkommittén, med stöd från våra 
sponsorer, dukade upp ett prisbord som en fin avslutning på kvällen och 
bouleåret. 
 
 
Borås 2017-03-27 
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Bertil Tunje  Annika Wetterholm 
 
 
 
Lars-Göran Axelsson 


