
	
 
Protokoll för vid Styrelsemöte 201026   
 
Plats: Boulehallen     Tid: 18.30  
 
Närvarande: Bertil Tunje, Leif Mollberg, Lars-Göran Axelsson,  
Anne-Maija Gustafsson, Göran Larsson  
 

1. Mötets öppnande:  
Bertil hälsade alla närvarande välkommna. 
 

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

3. Fastställande av dagordning: 
Denna godkändes. 
 

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

5. Föregående mötes (200928) protokoll: 
Dessa protokoll godkändes. 
 

6. Ekonomifrågor: 
        a/ Resultatet 201026. 
            Saldo för dagen är 70500:- 
             
       b/ Kontakter med Försäkringskassan samt Fora. 
           Se föregående protokoll under punkt 6b. Försäkringskassan har räknat om 
           Sjuklönerna för Mårten-Andre Koll, vi kommer att få betala tillbaka 5774:- i 
           November. 
           Även Fora har hört av sig ang. Mårten samt Quasim om hur mycket lön vi 
           Har betalat ut till dessa. I detta ärende återkommer vi då vi får in mer uppgifter 
           Från Fora, det verkar som om någon på Fora har strulat till det hos dem. 
 
       c/ Kontakter / Sponsorer. 
           Vi bordlade denna fråga då Krister ej närvarade på detta möte. 
 
       d/ Översyn av hyror, avgifter mm. 
           Inför kommande säsong kommer vi att se över samtliga priser gällande avgifter 
           som finns för hyra samt spel. 
 
 
 
 



       e/ Komplettering av tillbehör (lillar m.m). 
           Vi kommer att ge Krister i uppdrag att se över tillgången på lillar, måttband etc. 
           Det kommer att finnas någon form av beställningspunkt upplagd när vi skall 
           komplettera så att vi ej får en brist på förbrukningsartiklar i hallen. 
  
       f/ Övrigt. 
          Vi har inte hört något nytt från kommunen ang. hur/när vi skall betala hyran för 
          hallen. 
 

7. Klot: 
         a/ Ny ställning för klot. 
             Detta kommer ej att utföras då kloten blir tillgängliga för samtliga som tittar in i 
             Hallen även när det inte är någon aktivitet där och dörren ej är låst. 
   
         b/ Gamla kloten. 
              De rostiga med befintlig ställning längst bort i hallen. 
              Dessa kommer att säljas till Skrotfrag på Getängsvägen. 
               
          c/ Färga kloten. 
              Gäller i 1a hand juniorkloten. Bertil kommer att köpa in färg för att 
              måla/spraya dessa i rött och gult för att juniorerna enkelt skall kunna skilja 
              på kloten. 
 
         8. Rapport från arbetskvällen 201007: 
             Denna blev utförd på sedvanligt sätt tvätta skura mm. Vi rättade även till grus 
             samt snören på en del banor. Det var 14 personer närvarande på detta event. 
             Vi kommer även runt årsskiftet att se över grustjockleken på samtliga banor. 
 

9. Komplettering av styrelsen: 
Vi har fortlöpande behov av att komplettera styrelsen. Medlemsföreningarna 
Uppmanas att rapportera in personer som kan vara med i styrelsen.  

 
10. Komplettering av valberedningen: 

Detsamma gäller för att komplettera valberedningen. 
 

11. Övriga frågor: 
Div. Information. 
Det är 25 st träningskort lösta för innevarande säsong vilket är bra. 
 
Bertil rapporterade att BBA ej kan bli medlemmar i RF då vi ej har några 
fysiska medlemmar då dessa är anslutna till respektive förening. 
 
Rullstolsrampen anses ej vara lämplig. Hans Frisk på fritids och 
folkhälsoförvaltiningen har kontaktats ang. om de kan bidraga med något 
lämpligare än den vi har som är tung och klumpig. De återkommer i denna 
fråga. 
 
 



 
12. Näst kommande möten: 

Detta äger rum den 23/11-20 
Vi kommer även att ha sedvanligt möte den 16/12-20 med ordföranden, 
valberedning samt styrelse och revisorer med någon form av jultallrik samt lite 
boulespel. 

 
   

13. Mötets avslutande: 
Bertil avslutade mötet och hälsade alla välkomna till mötet den 23/11-20. 
 
 
Writer: 
Leif Mollberg 29/10-20 

  
 
 
 Justerare: 
 

Bertil Tunje      Göran Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


