
	
 
Protokoll för vid Styrelsemöte 200824   
 
Plats: Boulehallen     Tid: 18.30  
 
Närvarande: Bertil Tunje, Leif Mollberg, Anne-Maija Gustafsson, Göran Larsson, 
Herman Thorell, Kicki Nilsson, Arne Levin, Hans Lindroth, Owe Sjöberg                       
& Kent-Olof Eriksson. 
 

1. Mötets öppnande:  
Bertil hälsade alla närvarande välkomna. 
 

2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot. 
Ingen valdes till detta då några suppleanter ej närvarade. 
 

3. Fastställande av dagordning: 
Denna godkändes. (2 punkter på övriga frågor lades till) 
 

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
Göran Larsson valdes till att justera detta protokoll. 
 

5. Föregående mötes protokoll (200608): 
Detta protokoll godkändes. 
 

6. Ekonomifrågor: 
        a/ Resultatet 200824. 
            Saldo för dagen är 44700:- 
            Dessutom så kommer det tillkomma tot ca 15.000:- i bl.a lönebidrag från 
            arbetsförmedlingen för Quasim. 
 
       b/ Möte med Borås Stad 200727: 
           Hans-Olow Hansson samt Leif har varit på ett möte med Borås Stad (Jingfors). 
           Vi gick igenom situationen för Boulehallen med honom på samma sätt som Bertil 
           utfört tidigare med Hans Andersson. Det pratades om nyttan vi gör 
           för motionen i Borås samt påverkan av höjningen av ”passage avgiften” i hallen och 
           hur situationen ser ut då vi ej kan ha en normal verksamhet i hallen och därmed inte 
           kan betala den hyra som utsändes av Kommunen.  
           Vi har fått anstånd att kommande faktura från Borås Kommun inte behöver betalas 
           tillsvidare. Vi tillsammans med ”alla” övriga föreningar som har drabbats av covid -19 
           kommer att behandlas av kommunen på kommande möte under hösten för att se hur 
           de kan lösa de ekonomiska problem som alla föreningar har drabbats av.  
 
 
 



       
          Skulle det gå så illa att vi inte kan lösa ekonomin (konkurs) beroende på hur Covid -19 
          Pandemin fortlöper, så behöver vi titta på olika scenarier att gå i konkurs på. 
          Bertil kommer att se hur/om vi kan gå med i RF för att ev. ansöka om bidrag den 
          vägen. 
 
       c/ Möte med Sisu 200629: 
           Bertil och Hans-Olow har haft ett möte med Sisu för att se om de kan bistå oss med 
           något bidrag, detta var tveksamt däremot kommer de att försöka lägga in lite olika 
           typer av aktiviteter i hallen framåt i tid. 
    
       d/ Telefon i BBAs namn: 
            Behöver vi det?    Svar på frågan var JA. 
            Så vi kommer att fortsätta med det abonnemang som vi har.  
 

7. Inför säsongen 20/21: 
         a/ Vi gick igenom protokollet från mötet den 17/8 Se bilaga 1.. 
   
         b/ Uthyrningens upplägg: 
             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 styrelsemötet 
             (2020824) 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. 
             Se bilaga 2. 
  
         c/ Hallserien: 
             Denna kommer att spelas Onsdagar. 
             BBA uppmanar till medlemsklubbarna att planera för detta. 
 
        d/ Idrottsskolan: 
            Denna kommer att äga rum i hallen V40-43 samt V45-48. 
            Tid i hallen kommer att vara tisdagar mellan 17-18. Detta kommer att tillföra oss lite 
            extra i kassan. 
 
        e/ Bemanningen i hallen: 
            Denna kommer att upphöra denna säsong på grund av ekonomin. 
            Medlemsföreningarna uppmanas att meddela om när och hur många som kan titta till 
            Verksamheten i hallen under kommande säsong. Man kommer ej att behöva närvara 
            hela dagar utan enbart viss tid per dag..   
 
 
      8.   Utvecklingsgruppen för hallen: 
        a/ Perrongerna: 
             Leif kommer att kontakta J-O Bengtsson om den fortsatta renoveringen om 
             dessa. Dock ej utfört ännu. 
 
 



 
        b/ Städdagen den 26/8-20: 
            Sedvanlig städning kommer att utföras i hallen av medlemmarna i BBA. 
 
       9. Dörrtaggar: 
           Vi har fått 50st dörrtaggar till ytterdörren för att komma hallen, dessa behövs  
           för att komma in i hallen via ytterdörren på låst tid. Se bilaga nr 3. 
           Behöver ni taggar så kontakta Bertil så bokförs ni på listan av vilka som har tillgång 
           till hallen, detta medför även att man kan se vilka som varit i hallen. Lånar man ut 
           nyckeln till någon annan så skall man veta att man är ansvarig då taggen är personlig.     
              
     10. Övriga frågor: 
        a/ Uthyrning av bana: 
            Hallen har bokats den 5/9-20 av en privatperson via BBA de behöver 2 banor. 
            En värd är önskvärt till detta. Undertecknad hyr 1st bana den 19/9. 
 
       b/ Vakans i styrelsen: 
            Hans-Olow Hansson har avsagt sig sina uppdrag i BBAs styrelse. 
            Hur ersätter vi honom? 
            Medlemsföreningarna uppmanas att lämna ett förslag på en adjungerande 
            styrelsemedlem. Samt även ett namn till valberedningen. 

 
11. Kommande möten: 

Den 28/9-20 hålls nästa styrelsemöte kl. 18.30 i Boulehallen. 
Därefter hålls ett styrelsemöte den 26/10-20 kl. 18.30 

   
12. Mötets avslutande: 

Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte. 
 
 
Writer: 
Leif Mollberg 1/9-20 

  
 
 
 Justerare: 
 

Bertil Tunje      Göran Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


