
	
 
EXTRA sammanträde med styrelsen och revisorer   
 
Plats: PER TELEFON Datum: 2020-04-15  Tid: 18.30  
Närvarande: 
Bertil Tunje, Kerstin Svan, Leif Mollberg, Bernt Johansson, Herman Thorell,          
Inga-Britta Carlsson, Krister Salomonsson, Carina Sutt. 
 
Dagordning: 
 

1. Mötets öppnande: 
Bertil öppnade mötet. 
 

2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot: 
Bernt valdes som suppleant då L_G saknades. 
 

3. Fastställande av dagordning: 
OK. 
 

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
Krister S. valdes till detta. 
 

5. Föregående mötes (200224 och 200304) protokoll: 
10a justeras på mötesprotokollet den 24/2. Skall vara 3 rullar för totalt c:a 1500 kr.  
4/3 OK 
 

6. Ekonomifrågor: 
  a/ Resultatet 200414. 
      Inga-Britta gick igenom 1a kvartalet 2020. Vi gick minus c:a 11.600:-. Detta då vi 
      fick en hyreshöjning från Borås Kommun samt minskade intäkter då vi tvingades 
      stänga hallen pga Covid-19. 
      Balansrapporten säger att vi har 68.000:- per dagens datum. 
 
  b/ Höjd hyra fr.o.m. 200101. 
      Bertil har kontrollerat med Marie Öjered på Borås Kommun och 
      fritidsförvaltningen och fått verifierat att detta beror på ett beslut som togs den 
      5/11-19 att höja hyran för något som kallas passager i hela kommunen. ( För oss 
      innebär detta alla ytor runt själva boulebanorna) Bertil återkommer med mer om 
     detta när vi fått ytterligare info från Fritidsförvaltningen om detta beslut. 

 
c/ Bidrag till Serveringens hyra. (Då de fått stänga pga Covid-19) 
    Detta säger vi nej till tillsvidare. 
 
 
 



 
d/ Ev. lån för att klara löpande utgifter. 
    Vi kommer att fråga WDBF om ett tillfälligt kortfristigt lån på 25000 kr tills vi fått info 
    från Borås Kommun hur det blir med vår hyreshöjning. 
 
e/ Tillförordnad kassör. 
    Bertil tar denna post tills årsmötet kan hållas. 
 
f/ Uppvakta kommunen angående bidrag pga rådande omständigheter, Covid-19 
   Bertil, Herman samt Lars-Gunnar eller Inga-Britta kontaktar Kommunen ang ett 
   datum för ett möte där detta kan diskuteras. 
 
7. Årsmötet – hur? – när? 

Vi kommer att försöka hålla detta via ett telefonmöte liknande detta styrelsemöte 
som fungerade väl. 
Detta kommer att försökas hållas antingen den 29/4 eller den 6/5 -20 kl 19.00  
 

8. Vad händer i hallen f.n.? 
a/ Qasims arb. uppgifter. 
    Perrongerna är iordningställda, mattor borttagna samt brädor fixade då de var 
    felaktigt byggda på vissa ställen (bortre perrongen). 
    Vi (Bertil, Leif, Bengtson samt Qasim) kommer den 16/4 titta på ett prov på 
    betsning av perrongerna. Om detta faller väl ut så kommer Qasim utföra detta innan 

          hans anställning för säsongen är över. 
 
b/ Taggar till ytterdörr. 
     Vi kommer att få ta del av IF Elfsborgs nyckelsystem för att komma in i 
     Boule/Tennishallen på icke bemannad tid. Dessa nycklar/taggar kommer att 
     kvitteras ut för spårbarhet/ansvar. Dock vet vi ej när detta kommer att träda i 
     kraft. 
 
8. Övriga frågor: 

SSÖ har lämnat in en förfrågan om att låna klot till banorna vid Kransmossen. 
Detta då det är ett krav från Borås Kommun. Dock kommer vi kolla med SSÖ hur de 
kommer att försäkra sig om hur de kommer att hålla koll på att de ej 
försvinner. PRO Södras container skall flyttas till de nya banorna. 

 
10. Nästa möte:   
      Blir årsmötet den 29/4 eller 6/5 samt efterföljande konstituerande möte. 
      Nästa efterföljande styrelsemöte beslutas vid konstituerande mötet. 
 
11. Mötets avslutande: 

            Bertil avslutade dagens telefonmöte. 
  
 

200421 samt 200427 
 
 L.M 



 
 
 Justerare: 
 

Bertil Tunje     Krister Salomonsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


