
	
 
Styrelsemöte Protokoll:  
 
Plats: Boulehallen Datum: 2019-05-13  Tid: 18.00  
 
Närvarande: Bertil, Ove, Bernt, Kerstin, Leif, Krister, Lars-Göran, o Kicki.  
 
1. Mötets öppnande:  
    Bertil öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot: 
    Bernt valdes till ordinarie ledamot på detta möte. 
 
3. Fastställande av dagordning: 
    2 nya punkter lades till under övriga frågor annars ok. 
 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
    Krister valdes till att göra detta. 
 
5. Föregående mötes (190415) protokoll: 
    Dessa godkändes och lades till handlingarna. 
 
6. Ekonomisk rapport: 

a, Bertil rapporterade att allt ser bra ut då Carina ej kunde närvara. Vissa bankbestyr 
återstår dock att lösa då det ej fungerat med banken att vi fått tillgång till alla koder, kort 
mm som är kopplat till banken och därutav ej kunnat ta över det fullt ut från den gamla 
styrelsen. 
b, Medlemsföreningarna har betalat hyra för sina boxar och skåp 2019, men till en hel del 
andra har detta ej skett då det enligt de listor som finns arkiverade endast står ett namn ej 
fullständiga uppgifter vem denna person är och det kan finnas flera personer som kan heta 
likadant.  
Vi kommer att se över listorna och uppdatera dessa med kompletta uppgifter så att skötseln 
av detta kan fungera i framtiden. 
Alla hyresavtal av boxar, skåp samt träningskort kommer i framtiden att hyras ut per 
säsong dvs. ex höst -19 - vår -20. 
c, Det uppstår ibland problemvid kontantbetalning. Vid kontant betalning framledes måste 
detta ske med sedlar då det annars ställer till det för kassören att växla in mynt då de flesta 
banker ej hanterar mynt utan endast sedlar. Helst skall dock hyrestagaren betala med swish 
eller via faktura.  
d, Avtalen för reklamskyltar styrs av datumen de tecknades, utifrån dessa datum kommer 
fakturan för kommande år att skickas ut.  
  
 

7. Uppföljning av tidigare protokoll: 
    a/ Verksamhetsplanen. 



    Se bilaga  
 
b/ IOP (Idéburet Offentlig Partnerskap) (190128) 
Bertil har varit på info ang. IOP. 
Denna organisation sysslar i huvudsak med parasport. De är intresserade att komma in i 
hallen och pröva på boule på tider där vi i huvudsak inte har några större aktiviteter. De 
kommer att återkomma med information och ev. starta med detta V36. 
  

8. Idrottsskolan.  
Vi kommer att erbjuda dem att för åk 3 ha aktiviteter i hallen under hösten samt våren    
(sep-nov samt jan-apr) detta kommer att ske i så fall på tisdagar mellan 17.00-18.00 
De återkommer därefter hur de ställer sig till vårt förslag. 
 

9. Tävlingskommittén.  
Styrelsen uppmanar resp. medlemsklubb att inkomma med 1st person per klubb till att 
deltaga i kommittén. 

 
10. Hallkommittén.  

Städdagen den 22/5-19. Denna startar kl 17.00.  
Vi inväntar besked från Borås Kommun om armaturerna i hallen samt vattenskadan. 

 
11. Övriga frågor  
     a/ BBA kommer ej att deltaga på förbundsstämma för IDEA. 
  
     b/ Inventering av utrustning i  tävlingsexp. samt hallen är utförd. Kontoret samt förrådet 
     görs på städdagen den 22/5. (2 bilar med skräp har slängts) Inventarielistor finns numera i 
     en pärm på kontoret. 
 
     c/ Nycklar. Det finns numera en nyckellista på nycklar till tävlingsexp. samt 6st nycklar 
     till kontoret, dessa ägare finns uppskrivna i en lista som finns i en pärm på kontoret. 
 
     d/ Sjöboskolan var på besök den 7/5-19 med 19 personer och var mycket nöjda med detta 
     besök rapporterade dom. 
 
     e/ Ang. Kaféets öppethållande nästkommande inomhussäsong ajournerades tills nästa 
     möte. 
 
     f/ Bertil rapporterade att han var mycket nöjd med närvaron på webbseminariet som 
     skatteverket anordnade för idrottsföreningar. Info om man är intresserad av detta kan fås 
     vid kontakt med Bertil. 
 
 
12. Nästa möte. 
     Nästa möte kommer att äga rum den 26/8 -19 kl: 18.00 då vi också hälsar 
     Styrelseordföranden för resp. allians förening välkommen, därefter är också ett möte den 
     19/9-19 planerad.  
 
 



 
13. Mötets avslutande 
     Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte. 
 
 
190520 
L.M 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje     Krister  Salomonsson 
 


