
	
 
Protokoll för vid Styrelsemöte 200928   
 
Plats: KRONÄNGS klubbstuga Datum: 2020-09-28  Tid: 18.30  
 
Närvarande: Bertil Tunje, Leif Mollberg, Anne-Maija Gustafsson, Göran Larsson, 
Krister Salomonsson, Lars-Göran Axelsson & Lisbeth Westberg.   
 
 
Förslag till dagordning 
 

1. Mötets öppnande:  
Bertil Hälsade närvarande välkomna. 
 

2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot: 
Ingen suppleant valdes denna gång. 
 

3. Fastställande av dagordning: 
Denna godkändes. 
 

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande. 
Anne-Maija valdes jämte ordföranden att justera protokollet. 
 

5. Föregående mötes (200824) protokoll: 
Godkändes. 
 

6. Ekonomifrågor: 
        a: Resultatet 200925. 
            Per dagens datum finns ca 57.000:- 
              
        b: Kontakter med Skatteverket och Försäkringskassan. 
             Vi fick för år 2019 utbetalt 22961 kronor för höga sjuklönekostnader. Nu gör 
             Försäkringskassan en kontroll och har fått uppgifter utbetalda löner under 2019 
             Eventuellt kan vi bli återbetalningsskyldiga på detta belopp. Det tidigare av 
            Arbetsförmedlingen ifrågasatta lönebidraget är löst och behöver ej återbetalas. 
          
        c: Fakturering av skåp- och boxhyror samt träningskort. 
            Fakturor för skåp och boxar är utskickade till berörda samt i några enstaka fall 
            lagda i resp. box. 
            Gällande träningskort för kommande säsong så är kontakt tagen med de som 
            haft tidigare och fakturor kommer att skickas ut till dessa. 
            Fakturor för hyra av banor har börjat att skickats ut förde som har registrerat 
            sig för spel. 
 
 



 
   d: Påminnelse – sponsorer. 
        Inga nya kontakter kommer att försöka tas så länge Covid-19 pågår och påverkar 
         möjligheten att få tag på nya., däremot skall vi kontakta de gamla sponsorerna för 
         att höra hur de ställer sig till fortsatt sponsring. 
 
    e: Övrig ekonomi. 
        Borås Kommun har ej haft något möte ännu om hur de ställer sig till att hjälpa alla 
        föreningar som har ekonomiska problem under pågående Covid-19 pandemin. 
        De kommer förhoppningsvis ta ett beslut under oktober.  
    
  7.   Inför säsongen 2020/2021: 
    a: Fasta bokningar ht -20. 
         Fr.o.m V41 så kommer spelet att dra igång i hallen samtliga dagar. 
         Det enda som saknas är hur många SSÖ räknar med skall deltaga på deras 
         måndags spel. 
 
    b: Bemanningen/arbetsuppgifter i hallen. 
         Bemanning samt arbetsuppgifter i hallen är klara för de som skall hjälpa till med 
         detta. Det behövs dock några namn till en backupplista om det skulle behövas 
         någon som kan rycka in vid behov då den ”fasta” bemanningen ej kan. Det finns 
         en lista på vad som behöver utföras för den som har uppgift i hallen. 
 
    c: Hallserien. 
        Det kommer ej att bli någon hallserie i år. Kvällen som blev tilldelad (onsdag) då 
        alla medlemsföreningar i BBA samt övriga hyrestagare hade fått sina pass 
        tilldelade ansågs ej passa, utan man ville ha tisdag till sitt förfogande och avböjde 
       därför att köra någon hallserie i år. 
 

8. Komplettering av styrelsen: 
Det behövs 1st adjungerande person till styrelsen. Alliansens klubbar uppmanas 
att ta fram en person till detta. 

 
9. Komplettering av valberedningen. 

Det behövs 1st person till valberedningen.  Alliansens klubbar uppmanas att ta 
fram en person till detta. 

 
10. Övriga frågor. 

Grus samt linor kommer att justeras i hallen den 7/10-20. 
Kl: 18:30 startar detta arbete   
 
Jan Lehtonen tackas extra för hans arbete med att ta fram en ny ”kratta” 
Att dra banorna med på ett nytt sätt      

  
11.   Nästa möte (n):  
        Äger rum den 26/10-20 samt den 23/11-20 
        Den 16/12-20 kommer ett sedvanligt möte att äga rum med lite boulespel där en 
        kallelse kommer att skickas ut till berörda som skall närvara på detta möte. 



 
12.   Mötets avslutande: 
        Bertil tackade närvarande för mötet och hälsade oss välkomna till nästa. 
 
201007   L.M 
 
 Justerare: 
 

Bertil Tunje      Anne-Maija Gustafsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


