
	
 
Mötesprotokoll om förutsättningarna i hallen 20/21:  
 
Plats: Boulehallen Datum: 2020-08-17  Tid: 18.30  
 
Närvarande: 37st från alliansklubbarna 
 
 1. Mötets öppnande  
     Bertil öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna. 
 
2.  Hur tränar vi i höst ? 
     Bertil gick igenom vårens händelser och status för hallen då Covid -19 påverkat/r vår 
     verksamhet under innesäsongen 20/21.  
     Bl.a kommer vi ej ha någon hallvärd under kommande innesäsong. Vi har sagt upp de 
     avtal som behövs ha när man har en anställd i sin verksamhet. 
 
3.  Hur tränar vi i hallen under kommande säsong ? 
     Under diskussionen som följde var vi enade att vi kommer att skicka ut en ansökan för 
     3-timmars pass till berörda hyrestagare. Den skickas ut efter kommande styrelsemöte 
     (200824) där man får önska vilket/vilka pass man vill ansöka om. 
     I ansökan skall man fylla i när man önskar spela, (gärna olika alternativ som underlättar 
     för BBA att sy ihop kalendern) viktigt att tänka på att man ej får vara mer än 50pers i 
     hallen samtidigt. Detta innebär att man gärna får önska mer än 1st speltid. 
      
4. Skötseln i hallen: 
    Resp. hyrestagare uppmanas att ta ett större ansvar av skötseln i hallen. 
    Detta innebär att man krattar efter avslutat spel, man ställer i ordning stolar och bord, 
    man håller rent och snyggt i hallen efter avslutat spel m.a.o allmän ordning och reda. 
 
5. Kafeterian: 
    Det kommer även i fortsättningen finnas tillgång till att fika samt äta lunch i kafeterian. 
    Dock kommer ytan att begränsas ute vid kafeterians platser, då de måste anpassas. 
    Detta innebär att man i viss mån måste göra detta i boulehallen. Våra tider vi vill att de har 
    Öppet bör vi förmedla till ansvariga för kafeterian.  
           
6. Nästa möten : 
    Nästa möte äger rum den 24/8-20 kl 18:30 + ordförandena för medlemmsklubbarna. 
    Samt städdagen som hålls den 26/8-20 från ca kl 17:00 i Boulehallen. 
  
7. Mötets avslutande: 
    Bertil tackade och hälsade samtliga välkomna till nästa möte. 
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