
	
 
Styrelsemöte Protokoll:  
 
Plats: Boulehallen  
Datum: 2019-09-19  Tid: 18.00  
 
Närvarande: Bertil Tunje, Bernt Johansson, Kerstin	Svan,	Krister	Salomonsson,	Leif	Mollberg,		
Ove	Sjöberg	(tom	p	8),	Lars-Göran	Axelsson, Carina Sutt, Qasim Najafi(tom p 6), Rasmus 
Blom(tom p 6).  
 
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: 
    6 nya punkter lades till under övriga frågor samt 1tillägg under punkt 6, korrigering samt 
    tillägg under punkt 8, annars ok. 
 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
    Lars-Göran valdes till att göra detta. 
 
5. Föregående mötes (190826) protokoll: 
    Detta godkändes och lades till handlingarna. 
 
6a. Presentation av Hallvärden Qasim Najafi: 
    Qasim presenterade vad han har sysslat med tidigare, bl.a jobbat ca 20 år på Ericsson. 
    Bertil har tillsammans med Qasim gått igenom vad som ingår i sysslorna på i boulehallen. 
    Qasim kommer även att ingå i gruppen som kommer att se över vad som behöver 
    moderniseras i hallen, där Herman är kallande. Kerstin kommer att rapportera emellan 
   styrelsen och denna grupp, då hon är med i båda. 
   Närvarande på detta möte presenterade sig även för Qasim. 
 
 b. Presentation av Rasmus Blom: 
   Rasmus Blom kommer att driva kafeterian tillsammans med tillsatt personal. Driften 
   kommer att starta den 7/10-19, Rasmus driver också en del verksamhet i Borås bl.a 
   Lunchesset. Öppettiderna kommer till en början att vara ca 08:00 – 20:00 men kan justera 
   efter att man sett över behovet. Rasmus tar gärna emot önskemål om vad man vill ha för typ 
   av utbud i fiket, detta skall med fördel rapporteras direkt till honom (via tel. helst ej till 
   arbetande personal). Klubbar som anordnar tävlingar skall i god tid kontakta Rasmus för att 
   diskutera utbud samt andra önskemål för den aktuella tävlingen. 
 
 
 



 
7. Arbetsledning av hallvärden: 
  a. Lars-Göran kommer under en tid (slutet sep. och 2 veckor in i okt) ersätta Bertil 
  då han är på semester som arbetsledare för Qasim. 
   
  b. Lönebidraget för Qasim är beviljat av arbetsförmedlingen. 
 
8. Ekonomisk rapport: 

a. Carina har tillsammans med Inga-Britta satt sig in lite mera i bokföringssystemet, 
detta för att underlätta sitt arbete fortsättningsvis. 
Banksaldot per dags datum (190915) är ca 131.000:- och ser ut som förväntat. 
 
b. Krister kommer att kontrollera om vi kan få ett bättre samt billigare telefonabonnemang 
samt bredband. 
 
c. Alla boxar kommer att faktureras under sep-oktober. 50:- för de små samt 100:- för de 
större. 
 
d.  De nya avtalen för våra sponsorer som tecknats om nyligen kommer att faktureras inom 
kort. Alla som kontaktats utom 2st (FAS samt Byggcenter) har skrivit på för ytterligare en 
period. Krister tar tacksamt emot nya företag som kan verka intressanta för detta, alla 
ombeds hjälpa till med att söka kontakt med ytterligare företag. 
 
e. Papperskopior på utsända fakturor kommer ej att skrivas ut längre, då det alltid finns en 
kopia tillgänglig i vårt datasystem.) 
 

9. Bokningar ht19 – vt20: 
    Alla utom 1st (har ej gått att nå) inför kommande säsong. Bokningarna ser ut att vara enl. 
    tidigare år, dock verkar de ej komma in att spela i hallen fr.o.m mitten på oktober då vädret 
    fortfarande är ok ute.  

 
10. Hallserien ht19-vt20:  
    Leif rapporterade i stort hur denna kommer att spelas, mail kommer att skickas ut till BBAs 
    Klubbar samt sättas upp i hallen. 
 
11. Tävlingskommittén. 

 Det fattas fortfarande namn till Tävlingskommittén. 
Samtliga medlemsföreningar ombeds att omgående rapportera in en representant 
SSÖ = Göran Larsson 
DAL = ? 
BOR = ? 
KIF = Hans Lindroth 
POM = Leif Mollberg  
YME = ? 
HOV = ? 

 
 
 
 



 
12. Hallkommittén.  
   Arbetsdagen den i hallen 18/9 utfördes bra. 12st personer från KIF, BOR, SSÖ samt POM 
   närvarade. Ett extra tack till Casper och Mona som startade tidigare på eftermiddagen och 
   utförde ett gediget arbete.  
 
13. Övriga frågor  
     a. Cancer Golf 
     Det har inkommit en förfrågan om BBA kan ställa upp med ett pris på detta 
     Event ex. ett fritt spel i hallen en lördag som ett pris i denna tävling. Det beslutades 
     Att ställa upp på detta då det går till ett gott ändamål.  
 
     b. Cancer Boule 
     Lions Ullsaxen har frågat POM om de kan hjälpa till med en tävling i boulehallen den 
     16/11-19. BBA sponsrar denna tävling likt ovan arrangemang med fri hyra då det går till 
     ett gott ändamål.   
 
     c. Sammanställningen av banhyra.  
     Texten för de olika banhyrorna i sammanställningen som gjorts tidigare har det uppstått ett 
     fel. I texten för ex. hyra för företag och sällskapsspel med el. utan instruktör samt ev. klot 
     skall ordet sällskapsspel tas bort då priser för sällskapsspel förekommer på separat ställe.  
. 
 
     d. Mötesplats Senior Borås. 
     Bernt tar hand av arrangemanget för mötesplats seniorer i Borås den 16/10-19. 
    
     e. BORs tävlingar vid jul -19/nyår -20. 
     Det sanktionerades att de premisser som gällde tidigare år även gäller detta år. 
     Dock bör tävlingen avslutas runt 15:00 den 2/1-20 då POM behöver förbereda sig inför 
     Fyrlingen som startar på morgonen den 3/1-20. 
 
     f. Regionalt idrottsråd. 
     Bertil närvarade vid detta och rapporterade vad som yttrades på detta möte. 
 
15. Nästa möte. 
     Nästa möte kommer att äga rum den 21/10 kl. 18.00. Därefter är också ett möte den 
     25/11 inplanerat.  
 
16. Mötets avslutande 
     Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte. 
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Justerare: 
 

Bertil Tunje     Lars-Göran Axelsson 
 


