
	
 
 
 
EXTRA medlems/styrelsemöte   
 
Plats: Boulehallen Datum: 2020-06-08  Tid: 18.30  
 
Närvarande: Bertil Tunje, Krister Salomonsson, Leif Mollberg, Lars-Göran Axelsson,        
Hans-Olow Hansson, Anne-Maija Gustafsson, Göran Larsson, Lisbeth Westberg,            
Herman Thorell, Simon Thorell, Arne Levin, Kent-Olof Eriksson, Göran Carlén, Kjell 
Engström , Jari Ilomäki, Lars Andersson & Nils Eliasson,  
 

1. Mötets öppnande 
 Bertil hälsade alla närvarande välkomna. 
 

2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot. 
Hans-Olow valdes som ordinarie istället för Kicki Nilsson. 
 

3. Fastställande av dagordning  
Denna godkändes. 
 

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande. 
Krister valdes till att justera detta protokoll. 
 

5. Föregående mötes (200525) protokoll 
Datum för städdagen justerades till den 26/8-20 
 

6. Ekonomifrågor 
a/ Status 200605 
Saldo för dagen är 52500:- 
 
b/ Möte med Borås Stad 200519 
Bertil gick igenom mötet med Borås Stad. Han överräckte ett dokument 
på förlusten vi gör vid stängningen av hallen pga Covid-19 samt hyreshöjningen som 
Borås Kommun har beslutat till Hans Andersson som är 2e man på 
fritidsförvaltningen närmast under Jingfors. Det pratades om nyttan vi gör för 
motionen i Borås samt påverkan av höjningen av ”passage avgiften” i hallen. 
Vi kommer att ansöka om anstånd av kommande faktura från Borås Kommun. Denna 
kommer att beviljas, enligt uppgift från Hans A.  
   
 
 
 
 
 



          
c/ Budget 2020 
Det beslutades att vi skulle revidera föregående års budget med 20 %, ta bort 
lönekostnaden för en hallvärd samt förhandla med kommunen om en hyressänkning 
med 25 %, Reklamintäkterna ska minskas med 50 %. 
Det föreslogs att vi ska söka grund- och lokalbidrag från kommunen, då vi är en 
förening och borde vara berättigade till att söka dessa bidrag som en viktig mötesplats 
för kommunens innevånare. 
En grupp bestående av Anne, Hans-Olow & Bertil tillsattes för att arbeta med ovan 
nämnda förslag.  
 

7. Hur skall verksamheten i hallen organiseras 2020/2021? 
Boulepassen kommer med stor säkerhet begränsas till max 50 pers. som det ser ut i 
dagsläget. Passens storlek och tidsintervall kan komma att behöva ändras pga detta. 
Hyresgästerna kommer att kallas till ett möte om hur detta kommer att kunna se ut.  
Skötseln av hallen kommer också att diskuteras på ett möte, som kommer att äga rum 
den 17/8-20. Bertil kommer att kalla till detta.  
 

8. Verksamhetsplanen 2020 
Verksamhetsplanen för säsongen 20/21 kommer att skrivas/revideras om då en del av 
de åtgärder som finns på denna ej kan utföras pga Covid-19 situationen. 
 

9. Revisorernas påpekanden i årsmötesprotokollet 
a/ Denna punkt återkommer vi med när Anne har satt sig in i kassörsarbetet, 
 
b/Alla medlemsföreningar behöver se över/tänka till hur man kan förbättra sin närvaro 
på gemensamma aktiviteter. Som det sett ut över tid så är det i mångt och mycket 
samma personer från ett fåtal föreningar som deltager. 
 

10. Dörrtaggar 
Stryks tillsvidare då vi inte vet när och hur vi skall börja med dessa taggar. 
 

11. Övriga frågor  
a/ Herman lämnade INFO från SBF samt WDBF 
Bl.a så blir det inget SM i år. Då det är 50 personers gräns som gäller så kommer detta 
att påverka deltagarantalet till max 16 lag under åtminstone början av höst/vinter 
säsongen. Samtliga sanktioner kommer att ändras till lokal status. Klubbar kommer att 
kunna äska pengar för inställda tävlingar och få sanktionsavgiften tillbaka. WDBFs 
årsmöte kommer att hållas i Vara den 19/8-20 
Mer om tävlingsinfo kan läsas på SBFs samt WDBFs hemsida. 

 
 

12. Nästa möte (n) 
17/8-20 kallas hyresgästerna i hallen till ett info möte. 
24/8-20 styrelsemöte i hallen med ordförandena i medlemsföreningarna.   
26/8-20 städdag i hallen. 
28/9-20 styrelsemöte i hallen. 
 



13. Mötets avslutande 
Bertil tackade för deltagandet på mötet. 

 
 
200612  
Leif M. 
 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje      Krister Salomonsson  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


