
	
 
Styrelsemöte Protokoll:  
 
Plats: Boulehallen  
Datum: 2019-10-21  Tid: 18.00  
 
Närvarande: Bertil Tunje, Bernt Johansson, Krister	Salomonsson,	Leif	Mollberg,	Ove	Sjöberg,	
Lars-Göran	Axelsson, Kicki Nilsson.  
 
1. Mötets öppnande:  
    Bertil öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot: 
    Ove och Bernt valdes till ordinarie ledamot på detta möte i stället för Carin S. o Kerstin S. 
 
3. Fastställande av dagordning: 
    Ett par nya del punkter lades till under punkt 6 samt 9, annars ok. 
 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
    Bernt valdes till att göra detta. 
 
5. Föregående mötes (190919) protokoll: 
    Detta godkändes och lades till handlingarna. 
 
6a. Resultat 191015: 
    Då Carina ej kunde närvara så hade vi ej tillgång till några siffror. 
    Men enl. tidigare verkar det löpa på enl. plan.  
 
 b. Telefonabonnemang/bredband: 
   Krister fortsätter kolla upp detta. Dagens abonnemang känns ok dock verkar surfen ta slut 
   väldigt fort. 
  
c. Fakturering varje månad: 
   Kommer ske för fasta bokningar sep-okt (tillsammans på 1 faktura), nov (separat), dec-jan, 
   feb, samt mars-apr. 
   
 d. Fakturering PRO södra: 
   De har bokat 2 banor, dock ej utnyttjat dessa utan spelat med PRO Sandared-Sjömarken. De 
   kommer dock att faktureras för 2 banor under sep-okt. Detta pga att vi ej kunnat hyra ut 
   dessa banor till andra intresserade. 
 
 e. Inköp av klot m.m: 
    Vi ger Krister i uppdrag att se över vad vi behöver investera i för bouleutrustning och 
    lämnar förslag på nästa möte. 
 



 
 
7. Arbetstid för Qasim: 
   Arbetsförmedlingen har gett ok till att Qasim jobbar 70%  
   
   
8. Arbetsgruppen för utvecklingen av hallen:  

Ingen närvaro från denna på detta möte. Det har dock skett en del förbättringar i hallen 
med nya möbler bl.a. 
 

9. Instruktörer vid besök i hallen:  
    a. Bravida 7/11: 
    Bernt och Eva samt Bertil o Gerd tar hand om Bravida som kommer med ca 45st personer. 
     KIF och SSÖ kommer att behöva samordna sin träning. 
 
    b. Borås Stad 21/11: 
    De kommer med ca 8st personer. Bertil kommer att kolla upp med vem som tar hand om 
    dem. 
 
    c. Räddningstjänsten 8/11: 
    De kommer med ca 24st som skall spela ett klubbmästerskap. Bertil kollar upp vem som 
    kan ta hand om detta besök. 
 
   d. Mötesplats seniorer 13/11: 
   De kommer med ca 10-12 personer, Bertil kollar även upp detta besök ang. vem som kan ta 
   hand om detta besök. 

 
10. Rapporter från : 
   a. idrottsskolan. 
   Denna har fungerat bra, dock vill vi ej ha yngre än 3-dje klassare som deltager på dessa. 
 
   b. Mötesplats seniorer. 
   Sjöbo har närvarat med 17 personer där i princip ingen har erfarenhet av boule. Bernt har 
   instruerat m.a.p regler m.m. de har spelat tripplar och har varit nöjda och vill väldigt gärna 
   återkomma. 
 
11. Tävlingskommittén. 

Denna kommer att nedläggas som grupp, dock kommer den att återuppstå vid behov. 
 

12. Övriga frågor  
     Inga frågor fanns att diskutera. 
 
13. Nästa möte. 
    Nästa möte kommer att äga rum den 25/11 kl. 18.00. Därefter äger den traditionsenliga 
    julmötet med boule den 16/12 rum, där klubbordförande, och revisorer bjuds in. Därefter 
    hölls ett styrelsemöte den 20/1-20.   
 
 



16. Mötets avslutande 
     Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte. 
 
 
191031 
L.M 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje     Bernt Johansson 
 


