
	
 
Styrelsemöte Protokoll:  
 
Plats: Boulehallen  
Datum: 2019-11-25  Tid: 18.00  
 
Närvarande: Bertil Tunje, Carina Sutt, Kicki Nilsson, Kerstin Svan, Bernt Johansson,  
Krister Salomonsson, Lars-Göran Axelsson, samt adjungerad Inga-Britta Carlsson.  
 
1. Mötets öppnande:  
    Bertil öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot: 
    a/Bernt valdes till ordinarie ledamot på detta möte i stället för Leif M. 
    b/ Krister utsågs till sekreterare 
 
3. Fastställande av dagordning: 
    Dagordningen fastställdes. 
 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
    Bernt valdes till att göra detta. 
 
5. Föregående mötes (19-10-21) protokoll: 
    Detta godkändes och lades till handlingarna. 
 
6. Ekonomifrågor:  
 
 a/ Resultatet 191120.  
     217 000 på kontot. Carina rapporterade att en faktura på 82 000 för lokalhyra från  
     Borås Stad inkommit. 
 
 b/ Telefonabonnemang/bredband. 
     Beslutades att teckna om avtalet för det mobila bredbandet hos Telia från 10 Gb till 50 Gb 
     per månad samt att byta telefonabonnemang från Telia till Hallon 6 Gb. Krister sköter detta. 
  
 c/ Inköp av klot m.m. för försäljning. 
     Beslutades att köpa in 3 st klotset – 70,5/700, 71/710, 72/700 (blev 71/680, 72/700,  
     73/710) – för demo samt 5 st magneter med snöre från Bruka, för försäljning. Krister 
     sköter detta. 
   
 d/ Inköp av klotväskor till lånekloten. 
     Inget beslut om inköp. Kerstin och L-G undersöker istället hur Ulricehamn har löst det 
 med ställningar för kloten och olika färgmärkta klot.  
   
7. Arbetsgruppen för utvecklingen av hallen:  

Kerstin ensam på mötet 4/11. Herman Torell återkommer om tid för nytt möte. 



 
 

8. Instruktörer vid besök i hallen:  
    a/ Borås Energi & Miljö 29/11: 
    Arne Levin och Jan-Åke Brandt har åtagit sig detta. 
 
    b/ Borås Stad 5/12: 
    Förskoleförvaltningen kommer med 6 personer. Inga-Britta Carlsson och Kerstin Svan tar 
    hand om dem. 
 
    c/ Senior Sport School 10/12: 
    Gerd och Bertil Tunje sköter arrangemanget. 

 
9. Rapporter från: 
 
   a/ Bravida 7/11. 
   Fungerade bra, alla var nöjda och glada.. 
 
    b/ Räddningstjänsten 8/11. 
    Visade sig vara Brandkårens IF. Deltog med 47 personer där i princip ingen hade   
   erfarenhet av boule. Bernt har instruerat m.a.p regler m.m. de har spelat tripplar och var   
   nöjda och vill väldigt gärna återkomma. 
 
    c/ Mötesplats Senior 13/11. 
    Deltog med 9 personer. Arrangemanget fungerade bra. 
 
    d/ Kampen mot cancer 16/11. 
    Ca. 30 000 kr till kampen mot cancer. J A Sport AB, CityGross samt Herrljunga Cider 
    sponsorer. 
 
10. Hallkommittén. 

  Kerstin frågade om perrongerna, bl.a. vilket material de består av, hon ska fråga      
  Bengtsson som vet. Lina till banavgränsningar: förslag finns om att använda     
  plastöverdragna linor ”tvättlinor”, Bernt undersöker hur vi enklast får tag på dessa linor 
  och testar på några banor. 
 

     a/ Städdag. 
 18/12 kl 16.00. 
 

     b/ Övrigt. 
 

11. Övriga frågor. 
 
      a/ Nycklar. 
     Quasim har uppdragits att kontrollera/inventera samtliga nycklar till boxar och skåp. 
     Diskuterades hur man löser nyckelproblematiken. 
     Styrelsen ska även uppmana samtliga alliansklubbar att inventera vilka som har nycklar. 
 Tas upp på nästa styrelsemöte dit resp. klubbordförande är inbjudna. Även hallens 
     ordningsregler m.m. ska ventileras vid samma möte 
 



      
b/ Fika styrelsen. 
 Bertil kontaktar Rasmus KockEsset om bokning för fika till styrelsen. 
 
c/ Ventilationen i Hallen. 
 Vi har fått ett antal klagomål på ventilationen i Hallen. Bertil kontaktar kommunen om  
 detta.  
 
12. Nästa möten. 
 Nästa möte kommer att äga rum den 16/12 kl. 18.00. Då äger det traditionsenliga 

julmötet med boule rum, där klubbordförande, revisorer och valberedning bjuds in. Bertil  
kontaktar  Rasmus om jultallrik. 

 Därefter hålls ett styrelsemöte den 20/1-20.   
 
16. Mötets avslutande 
     Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte. 
 
 
19-12-02 
K.S. 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje     Bernt Johansson 
 


