
	
 
Styrelsemöte Protokoll:  
 
Plats: Boulehallen Datum: 2019-04-15  Tid: 18.00  
 
Närvarande: Bertil, Ove, Bernt, Kerstin, Leif, Krister, Lars-Göran, Carina o Kicki.  
 
1. Mötets öppnande:  
    Bertil öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot: 
    Alla närvarande behövdes ej. 
 
3. Fastställande av dagordning: 
    2 nya punkter lades till ( 7h samt 14a ) annars ok. 
 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
    Carina valdes till att göra detta. 
 
5. Föregående mötes (190304, 190325) protokoll: 
    Dessa godkändes och lades till handlingarna. 
 
6. Ekonomisk rapport: 

Carina rapporterade att allt ser bra ut. Bankbesök återstår för att föra över ansvaret   från 
den gamla styrelsen innan hon kan ta över fullt ut efter Inga-Britta. 
 

7. Uppföljning av tidigare protokoll: 
    a/ Grupp för översyn av hemsida/dataprogram (IdrottOnLine)(181217 o 190128) 

Nuvarande dataprogram som vi använder har rapporterats som krångligt tidigare    och en 
övergång till IdrottOnline har diskuterats. Dock rapporterade Krister, Bertil samt Carina att 
det fungerar skapligt och vi beslutar därmed att fortsätta med befintlig programvara och 
lägga en övergång till något nytt på framtiden. 
 
b/ Senior Sport School (190128) 
Vi har haft ett besök (190308) av Senior Sport School i hallen, den 23/4-19 kommer 
ytterligare 1 grupp att besöka oss för att pröva på att spela boule i hallen. Det är Borås 
Kommun tillsammans med SISU som arrangerar detta för äldre personer som vill pröva på 
olika former av aktiviteter. Det har delats ut adresser till samtliga bouleklubbar inom BBA 
utifall någon av dessa skulle vilja ta kontakt för att fortsätta utöva boule. Totalt kommer ca 
40 personer att ha närvarat på dessa 2 aktivitetsdagar.  
 
c/ IOP (Idéburet Offentlig Partnerskap) (190128) 
Bertil har fått ett namn på Borås Kommun att kontakta men har ej fått tag på denna person 
pga. semester. Han återkommer när han fått upplysningar om detta. 
 



 
d/ Ett nytt bevattningssystem (190128) 
Detta förslag läggs på framtiden och vi fortsätter med befintligt. 
 
e/ Nytt låssystem (190128) 
Vi har inte hört något om ett nytt låssystem på ett tag. Vi återkommer när vi vet något. 
 
 
f/ Möte med klubbar/pensionärsföreningar inför säsong 2019-2020 (190128) 
Frågan flyttas till punkt 10 nedan. 
 
g/ Anläggningsstöd (190304)   
Man kan söka pengar från allmänna arvsfonden t.ex parasport ej någon annat. Frågan läggs 
åt sidan tills detta kan bli aktuellt. 
 
h/ Sparbanksstiftelsen 
Det går ev. att söka pengar här till parasport, samma som ovan punkt. 
 

8. Uppföljning av årsmötet 190325 
a/ Motionerna 
Motion nr 1: Denna avslogs på årsmötet. 
 
Motion nr 2: En arbetsgrupp sätts ihop tillsammans med förslagsställaren och lägger fram 
förslag för styrelsen till styrelsemötet som hålls i aug. Utifrån dessa förslag läggs en tidsplan 
fram. I kommittén ingår Herman T (sammankallande), Kerstin S, Lars-Göran A och någon 
från BOR 
 
Motion nr 3: Hallkommittén ser över underlagets kvalité och reducerar detta på 1 av 
kvadraterna i samband med vårstädningen. 
 
b/ Verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen inför nästa inomhussäsong gås igenom på nästa styrelsemöte. 
 
9.  Kommittéer och arbetsgrupper 
Hallkommitté samt Tävlingskommitté finns löpande. 
Övriga kommittéer samt arbetsgrupper utses vid behov. 
 
10. Hur organiserar vi arbetet (Hallvärd) i hallen 2019-2020: 
Vi har 2 spår att jobba med. 
 

1. Att dela upp arbetet i olika pass under veckorna som läggs ut mot en ersättning  
 

2. En person som är tänkt att arbetsträna under veckorna i hallen. 
 
De som har detta jobb är tänkt att i första hand sköta om banorna i hallen samt en del 
av det arbete som har skötts av en hallvärd tidigare under åren. 

 
 
 



 
 
 
11. Webbseminarier för idrottsföreningar 
Den 7e samt den 23/5 anordnar skatteverket 2 olika seminarier för idrottsföreningar. Bertil 
deltager och om någon mer från våra bouleklubbar är intresserad att deltaga så kan man 
kontakta Bertil angående detta. 
 
12. Tävlingskommittén 
Samtliga föreningar tänker till vilka från respektive förening som kan delta i denna kommitté. 
 
a/ Hallmästerskapen 
Lars-Göran rapporterar att dessa tävlingar har löpt på bra. Planeringen inför nästa års 
mästerskap återkommer vi med. Bl.a kommer skyltar i hallen med mästarnas namn att 
diskuteras. 
 
b/ Hallserien 
Beslut om när och hur denna skall spelas kommande säsong tas senare. En ev. flytt till 
onsdagar diskuterades . KIF, POM samt SSÖ tillfrågas om hur de ser på byte av träningsdag 
 
13. Hallkommittén 
I denna kommitté ingår L-G Axelsson (ordförande) Kerstin, Bernt samt Leif. 
 
a/ Sjukvårdsutrustningen 
Vi kommer att se över detta så att vi har utrustning tillgängligt vid behov. 
 
b/ Vattenläckage 
Leif kontaktar vaktmästaren om läckan ! samt de 2 lamparmaturerna som ej fungerar. 
 
c/ Trivsel- och ordningsregler i hallen 
Arrangör av tävlingar i hallen uppmanas tala om för deltagarna i samband med spelstart om 
vilka regler som gäller i hallen med avseende på städning samt ordningsregler. 
Leif tar fram nya instruktioner och sätter upp dessa i hallen.  
 
d/ Kommande städdag 
Den 22/5-19 kommer vi att ha en städdag i hallen. Start från 17:00 Deltagare från BBAs 
klubbar ombeds komma för att hjälpa till med detta. 
 
14. Övriga frågor  
a/ Bertil får i uppdrag att kontakta IF Elfsborg ang. skötseln/arrendet av kafét i hallen. 
 
b/ Inventering av utrustning samt övrigt material i hallen kommer att ske den 5/5-19 från 
kl:14.00  
 
c/ Bertil tackade Ove för reparation av en bänk som fanns i hallen och som numera är i 
fullgott skick.   
 
 
 



15. Nästa möte. 
Nästa möte kommer att äga rum den 13/5-19 kl: 18.00 därefter är också ett möte den 26/8-19 
planerad.  
 
16. Mötets avslutande 
Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte. 
 
 
190417 
L.M 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje     Carina Sutt  
 


