
	
 
Styrelsemöte Protokoll:  
 
Plats: Boulehallen  
Datum: 2020-01-20  Tid: 18.00  
 
Närvarande: Bertil Tunje, Kerstin Svan, Lars-Göran Axelsson, Inga-Britta Carlsson, Leif 
Mollberg, Bernt Johansson, Jari Illomäki, Kicki Nilsson, Jonas Mårtensson.  
 
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. 
 
3. Fastställande av dagordning: 
    Dagordningen fastställdes. 
 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
    Kerstin valdes till att göra detta. 
 
5. Föregående mötes (19-12-16) protokoll: 
    Detta godkändes och lades till handlingarna. 
 
6. Ekonomifrågor:  

a; Bokslut 2019. Carina jobbar med detta under vecka 4 för att få det i ordning inför    
årsmötet. 

     
    b; Avgift för Fyrlingen. Beslutades att samma avgifter som föregående år skall betalas.  
    720:- för V55 trippeln, fredagsspelet avgiftsfritt samt för Fyrlingen erlägges 3000:-  
 
    c; Avgift för träningskort jan-april 20. Avgiften för Jan-April 2020 beslutades till 125:- 
    Fortsättningsvis kommer avgiften för träningskort bli per helår dvs Juli-Juni och avgiften 
    kommer att vara 250:- . 
    Styrelseledamöter får enl. tidigare beslut träna gratis om det finns plats i hallen.    
 
    d; Redovisning för träning/tävling. SSÖ har ej inkommit med redovisning för träning 
    som bedrivits i hallen. 
    KIF har rätt till 1st gratis hyra i hallen men har ej redovisat vilket datum man vill ha till 
    detta.  
 
    e; Medlemsantal. Medlemsantalet för samtliga föreningar har inkommit förutom YMER 
    som skall återkomma med detta.  
 
 
7. Inför årsmötet: Förslagsvis kommer detta att hållas den 23/3-20 kl 18:30  



    Kallelse till detta med exakt tid samt plats kommer att senast den 7/2-20 gå ut till 
    klubbarna. 
    Övriga handlingar kommer att vara klara senast den 11/3-20 och kommer att finnas för 
    läsning/kopiering i boulehallen. 
    Resultat, balansräkning och budget löser Carina. 
    Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan löser Bertil. 
    Revisionsberättelse löser Inga-Britta. 
    Större investeringsförslag kommer från Herman och Kerstin. (om det finns några) 
    Inträdes- och medlemsavgifter löser Styrelsen. 
    Valberedningens förslag kommer från Valberedningen. 
    Motioner från klubbarna skall senast vara tillhanda för styrelsen den 21/2-20  
 
8. Annonser i Borås Tidning: BBA uppmanar alla i styrelsen samt medlemsföreningarna att 
    tänka till på vad för typ av annonsering vi kan tänkas göra i BT då vi har viss kostnadsfri 
    annonsering att kunna göra där.   
  
9. Arbetsgruppen för utveckling av hallen: Förslag finns på att ta bort mattorna i på 
    ramperna, slipa träet samt behandla detta och sätta på nya kanter. (förslagsvis göra detta 
    under april-maj) Jari I. undersöker detta med Pecka samt Bengtsson (i BOR) 
    Arbetsgruppen slås ihop med Hallkommittén då det är i viss mån samma personer i båda 
    grupperna. 
 
10. Nycklar till tävlingsexpeditionen samt skåp och boxar: Alla medlemsföreningar 
      uppmanas att komma in med förteckning på vem som har nycklar till tävlings- 
      expeditionen.  
      Samtliga ägare till boxar och skåp är nu funna och kontaktade ang. vilka avtal som gäller 
      samt hur det skall betalas, 

 
11. Hallmästerskapen: Ett möte ang. Hallmästerskapens upplägg hålls den 21/1-20 
      Info om anmälan, tider mm sätts upp på tavlan i hallen. 
 
12 Hallkommittén: 
     a; Städdagen flöt på bra och det var tot. 14 st närvarande denna dag. 
       
     b; Linor mm. Kerstin och Bernt kommer att undersöka ett ev. inköp av nya linor till 
     kommande säsong. 
 
     c; Vi kommer att se över om vi kan bygga en eller 2 st hyllor på perrongerna mot 
     ytterväggen för att förvara lånekloten där. Även en identifikationsmålning på nämnda klot 
     liknande det som finns i Ulricehamn kommer att undersökas. Jari och Kicki kollar upp 
     detta med Bengtsson (BOR)  
 
     d; Krister får i uppdrag att uppdatera vår inventarielista över bouleprylar. Även  
       möbelinventering bör utföras. 
 
 
 
 
 
 



13. Möte för utvärdering av serveringen under hösten 2019: 
    Representanter från BBA tillsammans med Esset satt ner på ett möte den 13/1-20. 
    Ansvarig för Esset tycker att de vid vissa tillfällen inte fått tillfredställande info om vad de 
    kan förvänta sig vid vissa tillfällen, t.ex hur många som kan tänkas äta. De vill även ha viss 
    info hur länge de behöver ha öppet specifika dagar dvs vad boulen förväntar sig vid vissa 
    evenemang. BBA framförde även från boulens sida om hur vi har upplevt om vad som varit 
    bra samt vad som behöver förbättras.     
 
14. Övriga frågor. 
    a; Valberedningen. Närvarande har fått en lapp av valberedningen att lämna in hur  
    man ställer sig till val inför årsmötet samt ev. andra synpunkter. Denna skall lämnas till  
    Arne Levin. Ej närvarande får lappen av Bertil 
     
    b; Idrottsskolan: Det behövs personer som kan hjälpa till på tisdagar mellan 17-18:00 
    under V8-11. Bernt, Eva och Inga-Britta anmälde sig till detta. 
 
 
 15. Nästa möten. 
     Nästa möte kommer att äga rum den 24/2-20 kl. 18.00.  
     Därefter hålls årsmötet samt konstituerande styrelsemöte den 23/3-20 (preliminärt) 
      Styrelsemöte den 20/4-20 och 18/5-20.   
 
16. Mötets avslutande 
      Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte. 
 
 
20-01-29 
Leif Mollberg 
 
 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje     Kerstin Svan 
 


