
	

	

Styrelsemöte Protokoll: 
 
 
Plats: Boulehallen Datum: 2019-03-04 Tid: 18.30 
 
Närvarande:	Leif	Mollberg,	Bertil	Tunje,	Lars-Göran	Axelsson,		Ove	Sjöberg,	Kerstin	Svan.	
Samt	närvarande	från	bouleklubbarna	Jari	Ilomäki,	Göran	Carlen,	Göran	Larsson,	Kjell	
Engström	och	Kent	Ericson.	

 
1. Mötets öppnande: 				
				Vice	ordf.		Bertil	Tunje	öppnade	mötet	och	hälsade	alla	välkomna 
  
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot:  
    Leif M. samt Ove Sjöberg valdes som ordinarie ledamot på detta möte.  
         
3. Fastställande av dagordning: 

Dagordningen för detta styrelsemöte fastställdes och godkändes enl. framlagt 
dokument.  

 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande för mötet: 
    Ove Sjöberg valdes att justera detta. 
  
5. Föregående mötesprotokoll: 

Föregående styrelsemötesprotokoll gicks igenom och anmärkning på punkt 9 ang.   
att det var en annons i en tidning från IOP som uppmärksammades och inte att vi 
hade fått en förfrågan från IOP. 

 
6. Inkomna skrivelser: 
    Inga inkomna skrivelser har inkommit.                            
 
7. Ekonomisk rapport: 

Bertil T. delade ut och gick igenom uppföljningen av Budgetutfall per den 28/2-2019.   
Per	detta	datum	ser	utfallet	bra	ut.			 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Inför årsmötet: 
    a. Kallelse samt dagordning är ok. 
    b. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och korrigerades på 3 punkter.  
    c. resultat och balansrapport gicks igenom.   
    d. revisionsberättelse gicks igenom.  
    e. 3 st motioner inför årsmötet gicks igenom. 

1. Ändring av organisation för drift av hallen (ingen boulevärd, utan 
fördelning av arb.uppg mellan medlemsföreningarna)  
Styrelsen avslår denna motion med anledning av att inte alla 
medlemsföreningar kan deltaga på detta. 
 
2. Modernisera boulehallen.  
Styrelsen avslår denna motion, men kommer att ta till sig innehållet i 
motionen och kommer att tillsätta en arbetsgrupp som skall se över en 
modernisering. 
 
3. Förändring av banornas beskaffenhet med avseende på grus bl.a. 
Styrelsen avslår denna motion. 
 

    f. Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes. 
    g. Budgeten för 2019 gicks igenom och godkändes. 
    h. Valberedningens förslag inför kommande säsong gicks igenom. 

Medlemsklubbarna ombeds att kontrollera om det finns någon som kan  
ställa upp som revisor samt revisorssuppleant till årsmötet. 
 

 
9. Informationskväll om anläggningsstöd – SISU – 190313 
    SSÖ har anmält Nils Tjernström att delta på detta möte 
    Info från mötet kommer att ges på årsmötet.   
 
10. Rapporter från kommittéerna: 

 
Hallkommittén:  
Kerstin har klätt om stolarna på tävlingsexp. 
Vi har fått 2st nya stolar till hallen samt det är ytterligare 4st på väg. 
Den extra städdagen den 24/2-19 föll väl ut. 15st deltog 
 BOR 4, KIF 2, POM 2, SSÖ 6 samt YME 1 
Ett vattenläckage kommer att rapporteras till vaktmästaren för hallen.   
 
Förhandlingskommittén: 
Inget att rapportera. 
  
Tävlingskommittén: 
Anmälan till Hallmästerskapen är nu öppen för anmälan. 
Singel 21/3 (SSÖ ansvarar), Dubbel 28/3 (DAL ansv), Mix dubbel 4/4 (KIF ansv) samt 
Trippel 11/4 (BOR ansv) 
 
 



Företagskommittén: 
Inget att rapportera. 
 
Reklamkommittén: 
Inget att rapportera. 

 
   
11. Övriga frågor: 
 
      
       
12. Nästa möte: 
     Kommer att hållas 15/4-19 kl. 18.30 i Boulehallen. 
     Samt glöm ej av Årsmötet den 25/3-19 i Mariedalsstugan kl. 18.30   

 
       
13. Mötets avslutande: 
 Bertil Tunje avslutade mötet. 
 
 
 
190308 Vid pennan  Leif Mollberg 
 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje      Ove  Sjöberg  


