
	
 
Styrelsemöte Protokoll:  
 
Plats: Boulehallen med ordförande för alliansföreningarna  
Datum: 2019-08-26  Tid: 18.00  
 
Närvarande: Bertil, Bernt, Kerstin, Leif, Krister, Lars-Göran, Carina, Jari, Hans L, Herman, 
Arne, Karl-Evert C, Kent E & Kjell E.  
 
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 istället för Kicki. 
 
3. Fastställande av dagordning: 
    3 nya punkter lades till under övriga frågor samt 1 korrigering av dagordningen, annars ok. 
 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
    Kerstin valdes till att göra detta. 
 
5. Föregående mötes (190513) protokoll: 
    Dessa godkändes och lades till handlingarna. 
 
6. Ekonomisk rapport: 

a, Carina rapporterade att hon kommer att ha en sittning med Inga-Britta för att ytterligare 
förkovra sig i vårt ekonomisystem. Banksaldona per dags datum är ca 132.000:- och ser ut 
som förväntat. 
b-c, Alla hyresavtal av boxar, skåp samt träningskort (enskild träning) kommer i framtiden 
att gälla per säsong dvs. ex höst -19 - vår -20. 
För att komma i fas med alla avtal beslutas följande: För boxar: betald hyra före 1810 el. 
tidigare faktureras 50 kr resp 100 kr medan betald hyra 1811 eller senare inte faktureras 
förrän juli 2020. För skåp: Hyra tas ut jan 20 - juni 20 med 75 kr. Därefter för hel säsong.  
För träningskort: Faktura för våren -20 med 125 kr.      
När säsongen 20 – 21 startar (1juli – 31juni) kommer samtliga att direkt vid höststarten få 
betala full taxa.  
d, Nya avtal för våra sponsorer kommer med de berörda företagen från o med aug/sep.  
  
 

7. Hallvärd 
   Lars-Göran & Bertil har träffat 1st person tillsammans med arbetsförmedlingen och  
   förevisat sysslorna i hallen som en hallvärd är tänkt att utföra. Vi kommer att meddela    
   arbetsförmedlingen att vi är intresserade av att anställa denna person. 
 



8. Uppföljning av tidigare protokoll: 
    a/ Arbetsgrupp modernisering av hallen.  
    En arbetsgrupp bestående av Herman, Jari, L-G samt Kerstin kommer att ta fram idéer hur  
    vi kan modernisera hallen. Dessa förslag kommer att läggas till styrelsen som i sin tur 
    kommer att ta beslut om hur vi går vidare med dessa.   

 
b/ Medlemmar i Tävlingskommittén 
Samtliga medlemsföreningar ombeds att omgående rapportera in en representant 
SSÖ = Göran Larsson 
DAL = ? 
BOR = ? 
KIF = Hans Lindroth 
POM = Leif Mollberg  
YME = ? 
HOV = ? 
  
c/ Sjukvårdsutrustning 
Hallkommittén får i uppdrag att komplettera sjukvårdsutrustningen. Kerstin åtar sig detta. 
 
d/ Serveringen i hallen. 
Elfsborgs tennis kommer V35 träffa någon som kan tänka sig att driva fiket i hallen och i 
så fall skriva kontrakt med denna ang. kafeterian. Boulen (BBA) kommer att kontaktas 
innan kontrakt skrivs. 
 
e/ Trivsel & ordningsregler i hallen. 
Nya lappar ang. de regler som gäller i hallen kommer att sättas upp. Leif ordnar detta.  
  

9. Bokningar ht19 – vt20 
    En del bokningar för kommande säsong har inkommit, det saknas fortfarande en del men vi 
    räknar med att de kommer in inom kort. Mail har gått ut om att man skall anmäla sitt 
    intresse. Redovisningsblanketter delas ut löpande till de som anmält intresse för spel. 
    Ett problem finns likt tidigare år att det finns mer intresse (anmält banbehov) för än det 
    finns tillgång på banor (detta gäller torsdag förmiddag) Styrelsen beslutar att Sjömarken  
    bara kan tilldelas 5 banor  
    Ett annat problem som finns är att man anmäler ett visst banbehov men sedan utnyttjar man 
    inte dessa och betalar endast för utnyttjade banor. BBA förlorar därmed intäkter på de ej  
    använda banorna som man i detta läge kunde hyrt ut och fått pengar för. Vi kommer 
    fortsättningsvis därför ta betalt för antal bokade banor.        

 
10. Idrottsskola V40-43 
    6st elever från Målsrydsskolan kommer att på tisdagar träna mellan 17.00 -18.00 
    POM tar sig an dessa innan sin träning. 
 
11. Tävlingskommittén. 
    Den får som uppgift att utforma hallserien tillsammans med de berörda 
    klubbarna inför kommande säsong. 
     
 
 



12. Hallkommittén.  
     Nästa städdag kommer att bli den 18/9-19. Denna startar kl 17.00 
 
13. Boulehallen 
     a/ Vattenläckage. 
     Vi har haft ett antal vattenläckor under 2019. Dessa är förevisade vaktmästaren som 
     har åtagit sig att lyfta dessa problem. 
 
     b/ Belysningen i hallen 
     Även detta med att inte det är fullgod belysning i hallen är förevisad för 
     vaktmästaren som liksom ovan lyfter denna fråga till Borås Kommun. 
 
     c/ Dörren in i boulehallen. 
     Denna fungerar ej tillfredsställande, likt ovan lyfts denna fråga till kommunen. 
 
     Samtliga dessa 3 frågor skall lyftas till ansvarig förvaltare på kommunen av 
     vaktmästaren. 
 
14. Övriga frågor  
     a/ Hemsidan. 
     Samtliga klubbar ombeds att kontakta Krister om man vill ha inlägg, synpunkter 
     samt övrig information som kan vara till nytta för hemsidans utformning. 
 
     b/ Fora. 
     Vi är numera registrerade hos Fora för att kunna administrera försäkringar, löner mm. 
 
     c/ Info till anslagstavlan. 
     Krister har tagit fram nya info lappar gällande företagsboule, sällskapsboule samt 
     enskild träning. Dessa kommer att sättas upp på anslagstavlan. 
 
     d/ Telefonen på kansliet. 
     Denna kommer att kopplas över till någon som kan ta hand av de samtal som 
     inkommer. Tillsvidare kommer denna att kopplas vidare till Bertil. 
 
 
15. Nästa möte. 
     Nästa möte kommer att äga rum den 19/9 kl: 18.00. Därefter är också ett möte den 
     21/10 inplanerat.  
 
16. Mötets avslutande 
     Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte. 
 
 
190828 
L.M 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje     Kerstin Svan 



 


