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Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Borås Bouleallians (BBA) får härmed avge följande berättelse för
verksamheten 2019.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 25 mars i Mariedalstugan. Närvarande var 19 personer,
representerande de sju medlemsklubbarna.
Förtroendevalda
Styrelsen har bestått av Bertil Tunje, ordförande, Lars-Göran Axelsson, vice
ordförande, Carina Sutt, kassör, Leif Mollberg, sekreterare, Kicki Nilsson,
ledamot, Kerstin Svan, ledamot, Krister Salomonsson, ledamot, Ove Sjöberg,
suppleant och Bernt Johansson, suppleant.
Revisorer har varit Inga-Britta Carlsson och Herman Thorell och revisorssuppleant Arne Levin.
Valberedningens sammankallande har varit Arne Levin med Jonas Mårtensson
och Jari Ilomäki som ledamöter.
Anställda
BBA har under året haft två anställda på deltid: Morten André Coll (jan-april)
och Qasim Najafi (sept–dec).
Styrelsen
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden, inkl det
konstituerande sammanträdet. Vid 4 av dessa har representanter för
medlemsföreningarna deltagit. Årets sista sammanträde i december avslutades
med sällskapsboule och en jultallrik
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Verksamhet
Medlemsföreningarna har under året bedrivit organiserad träning samt
arrangerat 13 sanktionerade och 2 icke sanktionerade tävlingar i hallen. Bland
de sanktionerade tävlingarna gav ”Kampen mot cancer”, som arrangerades av
POM i samverkan med Lions Club Borås/Ullsaxen till förmån för Lions Cancerfond Väst, stort genomslag med maximalt antal deltagande lag och ett totalt
bidrag till fonden på 30000 kr.
Årets DM i Mxt spelades i februari med totalt 54 deltagande lag.
Hallmästerskapet spelades i mars/april, med följande segrare: Gerd Tunje, Ds,
Jonas Mårtensson, Hs, Mona Larsson/Berit Sjöberg, Dd, Jari Ilomäki/Peder
Aronsson, Hd, Nettan Lenson/Stefan Gustafsson, Ömxd, nnnnnnnnnn
nnnnnnnn, Öt.
Förutom de fasta bokningarna – som betyder mest ekonomiskt för BBA - har
under året två tillfälliga bokningar varit av särskilt intresse. Den ena är
Idrottsskolan, där barn i åk 2-3 får möjlighet att pröva på idrotter hos olika
föreningar och den andra är Senior Sport School, där 60+are på liknande sätt
får pröva olika sporter samt lyssna till föreläsningar i skilda ämnen.
Förutom de nämnda bokningarna har ett flertal andra gjorts, där klot hyrts med
eller utan instruktör.
Hallkommittén har vid fyra tillfällen under året kallat till s.k. städdagar i hallen
och gensvaret från medlemsföreningarnas medlemmar har varit stort.
Vid årsmötet antogs två motioner med rubrikerna ”Modernisering av Borås
Boulehall” respektive ”Förändringar av banorna i Borås Boulehall”. Då det
gäller den första har en arbetsgrupp tillsatts för att komma med förslag i
motionens anda. Det som hittills genomförts är en utökning och förnyelse av
sittgrupperna på perrongerna. Då det gäller den andra motionen har ett första
steg tagits, genom att gruset på en av kvadraterna har fått ett tunnare lager
grus.

3(3)

Verksamhetsplanens olika delar har i varierande grad genomförts. Tyvärr har
arbetet med att utöka antalet sponsorer och att försöka starta en s.k.
företagsserie inte prioriterats, varför detta behöver åtgärdas under 2020.
Tack
Styrelsen vill till sist framföra ett hjärtligt tack till alla, som på olika sätt, bidragit
till att genomföra våra aktiviteter.
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