
	
 
Protokoll för vid Styrelsemöte 200525   
 
Plats: Boulehallen     Tid: 18.30  
 
Närvarande: Bertil Tunje, Krister Salomonsson, Leif Mollberg, Lars-Göran Axelsson, 
Hans-Olow Hansson, Anne-Maija Gustafsson, Göran Larsson & Lisbeth Westberg. 
 

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: 
Göran Larsson valdes till att justera detta protokoll. 
 

5. Föregående mötes (200415 och 200429) protokoll: 
Dessa protokoll godkändes. 
 

6. Ekonomifrågor: 
        a/ Resultatet 200522. 
            Saldo för dagen är 57500:- 
            Anne efterfråga en del olika dokument som hon behövde för att komma in i 
            arbetet som kassör. (Bertil, Carina Sutt samt ev. Inga-Britta kommer att 
            överlämna dessa) 
 
       b/ Möte med Borås Stad 200519: 
           Bertil rapporterade ifrån mötet med Borås Stad. Han överräckte ett dokument 
           (Se bilaga 1) 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 tills frågan om hyreshöjningen är löst med kommunen.  
           Medlems klubbarna kommer att kallas till ett möte ang. hur ekonomin ser ut för  
           framtiden. Detta kommer att hållas den 8/6-20.  
  
 
 
 



 
 

7. Frågor från årsmötet: 
         a/ punkt 9 - Revisorernas synpunkter från årsmötet. 
             1: Läggs vilande för stunden då verksamheten i hallen ligger nere, men kommer 
             att återupptagas när verksamheten kommer igång igen.   
             2: Denna fråga tas upp i samband med det extra medlemsmötet som kommer att 
             hållas den 8/6-20 
   
          b/ punkt 13 – Verksamhetsplanen 2020 som beslutades på årsmötet: 
             Renoveringen av träperrongerna pågår, dock ej klar än. Leif tar kontakt med 
             J-O Bengtsson om detta arbete. 
             Satsningen på att öka sponsorintäkterna skjuts på framtiden pga Covid-19 
             Marknadsföringen av företagsboule skjuts på framtiden av samma orsak. 
             Inköp av ytterligare juniorklot skjuts på framtiden av samma orsak. 
             Inbjudan till blivande hyresgäster om skötsel av hallen tas upp när säsongen 
             20/21 kan komma igång. 
             Samarbetet med Arbetsförmedling om anställd i hallen tas upp på det extra 
             medlemsmötet den 8/6-20. 
               
          c/ punkt 13 – Ny budget för 2020: 
             Denna kommer att göras efter det extra medlemsmötet den 8/6-20  
 
       8. Inför säsongen 2020/2021: 
           Frågan om hur säsong 20/21 kommer att se ut diskuterades. 
           För närvarande är det 50 pers. i hallen som kan komma att gälla, hur gör vi då ? 
           Kan medlemsklubbarna sköta driften av hallen ? 
           En handlingsplan för driften av hallen behövs i rådande Covid-19 läge. 
           En kallelse till ett medlemsmöte 8/6-20 kommer att skickas ut då vi kommer att 
           diskutera dessa frågor.     
 

 
9. Utvecklingsgruppen för hallen: 

a/ kommer att bestå av: Leif Mollberg, Herman Thorell, Gerd Tunje, Bernt 
Johansson & Göran Larsson. 

 
             b/ Perrongerna: 
             Leif kommer att kontakta J-O Bengtsson om den fortsatta renoveringen om 
             dessa. 
 
             c/ Övrigt: 
             Nya ställningar för förvaring av utlåningsklot kommer kontakt tas med 
             Bengtsson om enl. punkt ovan. 
 
             d/ Nästa städdag: 
             Denna kommer preliminärt att hållas den 24/8-20. 
 
       10. Dörrtaggar: 



             Inget nytt är hört ifrån Elfsborg Tennis i denna fråga. 
11. Övriga frågor: 

a/ Hallen har bokats den 17/6-20 av Administrativa avdelningen på 
Förskoleförvaltningen för en aktivitet vilket beviljas. 
 
b/ Vi behöver utse 1 st ledamot till valberedningen. Denna punkt kommer att tas 
upp på det extra medlemsmötet den 8/6-20. 
 

12. Kommande möten: 
Den 8/6-20 hålls ett extra medlemsmöte kl. 18.30 i Boulehallen. 
Därefter hålls ett styrelsemöte med ordföranden från medlemsklubbarna den 
24/8-20 kl: 18.30 

   
13. Mötets avslutande: 

Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till mötet den 8/6-20. 
 
 
Writer: 
Leif Mollberg 27/5-20 

  
 
 
 Justerare: 
 

Bertil Tunje      Göran Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


