
	
 
Styrelsemöte Protokoll:  
 
Plats: Boulehallen Datum: 2020-02-24  Tid: 18.00  
 
Närvarande: Bertil, Bernt, Kerstin, Leif, Krister, Lars-Göran, Carina, Kicki,                      
Inga-Britta &  Arne.  
 

1. Mötets öppnande  
Bertil öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna. 
 

2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot. 
Ingen ersättare behövdes på detta möte. 
 

3. Fastställande av dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande. 
Krister valdes för att göra detta. 
 

5. Föregående mötes (200120)  protokoll 
Detta godkändes och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomifrågor 
a/ Bokslut 2019 
      Skickas ut till samtliga av Carina inför styrelsemötet den 4/3-19 
      Samtliga bör tycka till om detta inför detta möte.   
b/ Resultatet 200220 
     Samma som punkten ovan. 
 
7. Inför årsmötet 
a/ Kallelsen 
Utskickad i god tid till samtliga medlemsföreningar. 
b/ Verksamhetsberättelsen 2019 
Utskickad till styrelsen och är OK 
c/ Revisionsberättelsen 2019 

     Skall vara klar till den 11/3-20 
     d/ Verksamhetsplan 2020 
      Denna gicks igenom, diskussion ang. idrottsskolan 2020-2021 fördes och utifrån 
      detta så beslutades att fastställa förslaget. 
      e/ Budget 2020 
     Detta tar vi den 4/3-20 
     f/ Större investeringsförslag 
     Finns ej några. 
 



    g/ Inträdes- och medlemsavgift: 
     Samma som tidigare. 5000:- per medlemsförening samt 20:- per medlem 
   h/ Motioner: 
     Har inte inkommit några. 
   i/ Valberedningens förslag: 
     Se Arnes förslag.    Bilaga 1. 
 
  8. Annonser i Borås Tidning: 
     Bl.a annat en form av inbjudan till företagsspel kommer att utfärdas inför 
     höstsäsongen.  
 
 9. Hallmästerskapen 2020: 
     Speldatum har ändrats då de kolliderat med Idrottsskolan. Anmälningslistor skall 
     finnas på anslagstavlan. 
 
 10. Hallkommittén: 
      Namnet på denna har ändrats till Utvecklingsgruppen för hallen (2 grupper som 
      slagits ihop med likvärdigt syfte) 
 a/ Linor m.m: 
      Bernt kommer att köpa nya på Repbutiken, 3st rullar totalt 1500:- + moms och frakt. 
 b/ Hyllor för låneklot 
      Bengtsson är kontaktad ang. detta och förbereder ett förslag. 
 c/ Perrongerna: 
      Mattorna kommer att tas bort och brädorna under åtgärdas. Pecka i BOR är 
      involverad i detta. Quasim kommer påbörja detta arbete efter påsk. 
 d/ Övrigt: 
     Stol är söndersutten inne på tävlingskansliet. Krister försöker åtgärda denna annars 
     kasserar Quasim denna. 
     Punkt 10a-d kommer även att läggas med på årsmötesagendan under punkt 18. 
 
 11. Idrottsskolan 2020/2021: 
      OK att fortsätta med, se verksamhetsplan. Dag bestäms senare för detta spel.  
 
 12. Övriga frågor: 
       Jourarbete utfördes V9 då Qasim  var sjuk. 
 
 13. Nästa möten : 
       Nästa möte äger rum den 4/3-20 kl 17:30 + revisorer. 
       Årsmötet följer därefter den 23/3-20 kl: 18:30  + efterföljande konstituerande möte. 
       Samt nästkommande möten den 20/4-20 & 18/5-20 kl 18:00 i Boulehallen. 
  
 14. Mötets avslutande: 
      Bertil tackade och hälsade samtliga välkomna till nästa möte. 
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 Justerare: 
 

Bertil Tunje      Krister Salomonsson  
 
 


