
	
 
Styrelsemöte Protokoll:  
 
Plats: Boulehallen  
Datum: 2019-12-16  Tid: 18.00  
 
Närvarande: Bertil Tunje, Kerstin Svan, Qasim Najafi, Kjell Engström, Lars-Göran Axelsson, 
Arne Levin, Inga-Britta Carlsson, Leif Mollberg, Kent-Olof Ericsson, Nils Eliasson, Göran 
Larsson  
 
1. Mötets öppnande:  
    Bertil öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot: 
    a/  Leif  valdes till ordinarie ledamot på detta möte. 
 
3. Fastställande av dagordning: 
    Dagordningen fastställdes. 
 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
    Kerstin valdes till att göra detta. 
 
5. Föregående mötes (19-11-25) protokoll: 
    Detta godkändes och lades till handlingarna. 
 
6. Ekonomifrågor:  
    Denna fråga bordlades då vi ej hade tillgång till några siffror då Carina ej kunde deltaga. 
    Det efterfrågades utdrag från balans och resultaträkning så resp. medlemsförening kan se de 
    siffror som finns, ej enbart ett saldo på kontona.   
 
7. Arbetsgruppen för utvecklingen av hallen:  

Kerstin rapporterade att de har möte på onsdag och återkommer med info till kommande 
styrelsemöte. 
 

8. Nycklar till tävlingsexpeditionen samt skåp och boxar. 
    Vi saknar info om 1st box (nr 68). Vi tömmer facket för att försöka få innehavaren att ge 
    sig till känna.   
    Alla medlemsföreningar uppmanas att komma in med förteckning på vems som har nycklar 
    till tävlings expeditionen. 

 
9. Rapport från Hallkommittén: 
    a; Vi kommer att ha en städdag onsdagen den 18/12 för att iordningsställa hallen inför 
    vårsäsongen 2020  
    b; Ordningsregler som gäller i hallen och finns uppsatta på de flesta tavlor i hallen 
    uppmanas att följas. Innan träningsaktivitet samt tävlingar uppmanas arrangören att påpeka 
    att dessa efterlevs så att man lämnar över hallen i gott skick till efterkommande aktivitet.  



10. Övriga frågor. 
 
      a; Antal besökare i hallen 
      Bertil kommer att undersöka närmare hur många som får vistas i hallen samtidigt 
      för brandskyddsmyndigheten. Det finns ett anslag innanför dörren, men det ser ”väldigt” 
      hemmasnickrat ut. Vi återkommer med detta. 
      
      b; Idrottsskolan. 
      V3-6 kommer Sjömarkenskolan årskurs 3 att ha aktivitet i hallen på tisdagar mellan 
      17-18:00  
      Krister får i uppdrag att införskaffa 5 uppsättningar juniorklot till. 
 
      c; Hallmästerskap. 
       Vi kommer att arrangera hallmästerskapen på sedvanligt vis till våren (mars-april) 
       L-G Axelsson får i uppdrag att arrangera detta med lämpliga personer. 
 
       d; Träning i hallen.  
       Hallserien flyttades innevarande säsong till onsdagar och berörda klubbar, som 
       fick byta träningsdag p.g.a detta, har upplevt att träningsnärvaron drastiskt har minskat. 
       Styrelsen uppmanas fundera på detta till nästa säsong. 
        

e/ Anmälan om idrottsarrangemang  
Bertil delade ut polisens blankett ”Anmälan om idrottsarrangemang” och Leif redovisade 
vad som sagt om denna vid en träff med polisen och Borås stad. Klubbarna uppmanas att 
lämna in denna blankett inför 2020 års tävlingar. Bertil delade ut första sidan av Borås 
stads evenemangs- och möteslista 2020. 

   
 
11. Nästa möten. 
     Nästa möte kommer att äga rum den 20/1-20 kl. 18.00.  
     Därefter hålls ett styrelsemöte den 17/2-20.   
 
12. Mötets avslutande 
      Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till att avnjuta en jultallrik och lite 
      boulespel samt hälsade välkommen till nästa möte. 
 
 
19-12-18 
Leif Mollberg 
 
 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje     Kerstin Svan 
 


