
BORÅS	BOULEALLIANS	

	

Styrelsemöte BBA 
 
 
Plats: Boulehallen Datum: 2017-04-10 Tid: 18.30 
 
Närvarande: Arne Levin, Bertil Tunje, Leif Mollberg, Lars-Göran Axelsson,            
Inga-Britta Carlsson, Kerstin Svan, Ove Sjöberg, Krister Salomonsson, Göran Carlén, 
Mikael Levin 
 
1. Mötets öppnande: 
 
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot: 
     Leif Mollberg valdes som ordinarie ledamot. 
 
3. Fastställande av dagordning: 
    Dagordningen godkändes.  
 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
    Arne Levin samt Kerstin Svan valdes till att justera dagens protokoll. 
  
5. Föregående mötesprotokoll  (170327): 
    Detta gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
6. Uppföljning av årsmötet. 
       a/ en ledamot i valberedningen: 

Kronängs IF fick i uppdrag att ta fram en medlem till valberedningen inför nästa                         
årsmöte. 
   b/ arbetsgrupp för medlemsförmåner: 
En grupp tillsätts för att se över medlemsföreningarnas villkor, (utnyttjande av 
hallen) en ny skrivning är föreslagen, § 10c på det konstituerande mötet 20131128. 
Bertil Tunje, Lars-Göran Axelsson och Krister Salomonsson ingår i denna där Bertil 
är kallande. 
    c/ utveckling av hallen: 
Det kommer att bli ett möte med Borås Kommun och Tommy Jingfors den 15/5-17 
för ett klarläggande om framtiden för boulehallen. 
    d/ utebanor på Kransmossen: 
Ett återuppväckande av utebanorna vid Kransmossen kommer att lämnas in till 
kommunen för att starta upp diskussionen (Det finns ett färdigt sedan tidigare) detta 
lämnas in vid mötet den 15/5-17. 
 

7. Inkomna skrivelser: 
Borås Kommun har lämnat ett formulär till oss gällande sökning av     
Grundbidrag/Lokalbidrag. 
Vi har även fått en faktura från Idea gällande medlemsavgift och arbetsgivarservice. 



(denna är för Mikael Levin). 
 
 

8. Ekonomisk rapport: 
Kassören kommer att gå igenom vårt ekonomiska redovisningssystem. Därefter tas    
ett beslut om vi skall byta detta eller ej, Ekonomin ser bra ut och följer den upplagda 
plan som finns.  
 

9. Vikariat för Mikael v. 17: 
Det beslutades att fr.o.m 21/4-17 krattas ej banorna då de flesta har slutat spela 
inomhus. 
 

10. Boulens Dag 170520: 
Respektive medlemsförening meddelar alliansen vilka banor/platser man kommer att 
ha en aktivitet på. Svar om detta meddelas till Arne Levin senast 23/4-17. 
Detta för att kunna gå ut med Info till allmänheten via bl.a BT och vår hemsida.   
 

11. Rapport från kommittéerna. 
- Hallkommittén: 

Kommer att ha ett möte den 19/4 för att planera en städdag vid månadsskiftet 
Maj/Juni. Efter mötet med T.Jingfors kommer även ett beslut tas gällande ett ev. 
utbyte av gruset i hallen. 

- Förhandlingskommittén: 
    Rapporterade om mötet som kommer att hållas med Borås kommun och T. Jingfors. 
- Tävlingskommittén: 

Hallmästerskapen har haft ett ökande deltagarantal i år jämfört med tidigare. En 
utökning om anonseringen av detta kommer att ske till nästa år. 
Medlemsklubbarna kommer att träffas tidigt under kommande höst för att gå igenom 
kommande tävlingsplanering då sanktionskalendern har kommit ut. 
Rapport från stadskampen mot Göteborg redovisades, denna var mycket lyckad. 

- Reklamkommittén: 
   Inget att redovisa. 
- Företagskommittén: 
   Inget att redovisa. 
 
12. Övriga frågor: 

Adresslistan som finnes kommer att uppdateras med gällande tel. nr samt E-mail 
adresser till styrelsen, medlemsklubbar mm. 
Gällande lökväxter, så kommer detta ej att användas i hallen i framtiden då de kan 
vara allergi framkallande. 
Ventilationen fungerar lite si och så i hallen vad det verkar. Upplever man detta så 
rapportera gärna in detta till styrelsen som kommer att föra detta vidare till 
vaktmästarna som sköter om denna. Vi uppmanar er gärna att byta bana för att se om 
man märker någon skillnad beroende på om var i hallen man befinner sig. 
Mikael kommer att få fram en undersökning om det finns mögel i hallen. Detta 
upplevs inte som att det finns idag, men då vi utför en hel del bevattning så finns det 
en risk för detta. 



Medlemsklubbarna uppmanas att efter avslutat spel se till att stolar och bord mm är i 
ordning efter sig. Kläder mm skall hängas på krokarna vid väggen så att även andra 
kan utnyttja stolarna vid en paus då dessa är lediga, 
Dvs att man följer de fastlagda ordningsregler som finns för hallen på anslagstavlorna. 
   

13. Nästa möte (med föreningsordförandena): 
      Kommer att hållas den 15/5-17 kl 18:30 i Boulehallen. 
      !:a mötet på hösten kommer att äga rum den 21/8-17 kl 18:30 
       
14. Mötets avslutande: 
 Arne Levin avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
170410 
 
 Leif Mollberg 
 
 
 
Justerare: 
 

 Arne Levin         Kerstin Svan 
  


