Styrelsemöte Protokoll:
Plats: Boulehallen Datum: 2019-01-28 Tid: 18.30
Närvarande: Arne Levin, Leif Mollberg, Göran Carlen, Bertil Tunje, Lars-Göran Axelsson,
Ove Sjöberg, Herman Thorell, Jan-Åke Brandt, Kjell Engström, Kent Ericson och Carl-Evert
Claesson, Kerstin Svan, Krister Salomonsson.
1. Mötets öppnande:
Ordf Arne Levin öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot:
Leif M. valdes som ordinarie ledamot på detta möte.
3. Fastställande av dagordning:
Dagordningen för detta styrelsemöte fastställdes enl. framlagt dokument.
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande:
Krister Salomonsson valdes att justera detta.
5. Föregående mötesprotokoll:
Föregående styrelsemötesprotokoll gicks igenom och anmärkning på punkt 7 ang. att
det var Inga-Britta C. som gick igenom ekonomin. Samt på övrigar frågor ang
avtackning för det gångna året.
6. Inkomna skrivelser:
Inga inkomna skrivelser har inkommit.
7. Ekonomisk rapport:
Arne L. delade ut och gick igenom uppföljningen av Budgetutfall samt Balansrapport
per den 31/12 2018. Per detta datum är resultatet +18.105:- för 2018.
8. Rapporter från kommittéerna:
Hallkommittén:
Riktar ett särskilt tack till Casper & Mona som lade ner mycket extra jobb på
städdagen vilket medförde att städningen på kvällen 2/1-19 gick väldigt smidig.
Det är vissa problem med liner samt spik som man snubblar på samt river upp, detta
behöver ses över löpande under säsongen så att de sitter nere utefter banorna.
Förhandlingskommittén:
Inget att rapportera.

Tävlingskommittén:
Hur skall Hallserien spelas ? Dels detta år samt även kommande säsonger.Enkelserie
vs dubbelserie ? möte om detta kommer att hållas efter detta styrelsemöte av de 4
inblandade klubbarna.
Företagskommittén:
Inget att rapportera.
Reklamkommittén:
Inget att rapportera.
9. Övriga frågor:
BBA har fått en förfrågan att närvara på Senior Sport School för 60+. Detta kommer
att äga rum den 8/4 samt 23/4 -19 kl: 10-12. Det är Borås stad, Västra Götalands
Idrottsförbund samt SISU som står bakom detta event. BBA beslutade att tacka ja till
att vara med på detta event.
Vi har fått en förfrågan ifrån IOP = Idéburet offentligt partnerskap som vill erbjuda
personer med funktionshinder att utöva boulespel. Bertil förhör sig vidare med bl.a
DHR om vad detta skulle innebära för BBA.
Inblandade klubbar, pensionärsföreningar, och övriga intressenter kommer att
bjudas in till ett möte i April för att diskutera hur vi kommande säsonger skall boka
banor så att det inte uppstår kollisioner ex. för många/lite banor uppbokade än vad
man behöver. Även att man skall betala för de banor man bokat även om man inte
nyttjar dem kommer att diskuteras då dessa inte är bokningsbara av andra ev.
intressenter.
Janette på fiket jobbar t.o.m februari sedan går det över i IF Elfsborgs tennis regi.
Resp. klubb som har aktivitet får kontakta tennisens kansli ang. fikets öppethållande.
Låsningen av tennishallen och boulehallen kommer att ändras i vår. Ett nytt
låssystem kommer att installeras och vi kommer att få 60st nycklar att fördela till
resp. allians klubb, styrelsemedlemmar mm. De som får nycklar kommer att signera
sin nyckel och blir därmed ansvarig för den då man kommer att se vem som låst upp
dörren.
Ang. Curamus regelverk är det i princip omöjligt att få bidrag därifrån till vår
verksamhet och därför släpper vi detta förslag.
De gröna mattorna på perongerna har gjort sitt och vi behöver ta fram förslag på hur
vi skall ersätta dessa.

BBAs hemsida har ej uppdateras sedan lång tid och Krister S. uppmanas att se övver
detta inom kort. Även hur och av vem/vilka som skall sköta detta i framtiden behöver
styras upp. En grupp kommer att tillsättas m.a.p hur hemsida/dataprogram för
framtiden skall se ut. En grupp kommer att utses senare under säsongen att tillsättas
för att se över detta.
Herman rapporterade om hur valberedningens arbete fortlöper inför årsmötet.
Valberedningen behöver hjälp med att få fram en kassör, klubbarna ombeds att
hjälpa till att vaska fram en ny sådan tills årsmötet.
Ett nytt bevattningssystem ventilerades för framtida bruk. Detta är något man
behöver ta tag i inför framtiden.

10. Nästa möte:
Kommer att hållas 4/3-19 kl 18.30 i Boulehallen med klubbordförandena.
Därefter kommer Årsmötet att hållas den 25/3-19 i Mariedalsstugan kl: 18.30
11. Mötets avslutande:
Arne Levin avslutade mötet.

190205 Vid pennan Leif Mollberg
Justerare:
Krister Salomonsson

Arne Levin

