
	

	

EXTRA styrelsemöte med medlemsföreningarnas ordförande 
 
Plats: Digitalt möte i Teams den 2020-11-30 Tid: 18.00 
 
Närvarande:	Arne	Levin,	Leif	Mollberg,	Bertil	Tunje,	Herman	Thorell,	Jan-Åke	Brandt,	

Kjell	Engström,	Nils	Eliasson,	Krister	Salomonsson,	Anne-Maija	Gustafsson,	Kicki	Nilsson,	

Bernt	Johansson,	Göran	Larsson.	

 
1. Mötets öppnande  

Bertil hälsade samtliga närvarande välkomna. 
 

2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot. 
Bernt Johansson valdes som ordinarie. 
 

3. Fastställande av dagordning  
Denna fastställdes som ok. 
 

4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande. 
Bernt Johansson valdes att justera dagens protokoll. 
 
b/ Föregående mötesprotokoll 
Detta godkändes. 
 

5. Ekonomifrågor 
            a/ Resultatet 201130 
            I dagsläget har vi 113000:- i kassan 
            Via våra kontakter med Borås stad så skall vi ej behöva betala hyresskulderna 
            för 2020 utan dessa kommer att skrivas av, dock har vi ej fått detta bekräftat via 
            ett officiellt dokument. 
 
           b/ Övrigt 
           Vi har en total skuld till Fora samt Försäkringskassan på 9248:- som skall 
           betalas. 
           Vi har även uteliggande fakturor på skåp mm som skall betalas till oss, dessa 
           kommer att kontaktas gällande dessa fakturor. 
 

6. Tillsättande av ny ordförande 
Frågan som diskuterades gällde om vi skall tillsätta en ny ordförande via ett 
extra insatt årsmöte alt. att välj en tillförordnad ordförande till ordinarie 
årsmöte kan hållas. 



Det beslutades att vi skall kalla till ett extra insatt årsmöte den 11/1-21 för att 
tillsätta en ordförande tills vi kan välja en ordinarie ordförande på årsmötet 
Som hålls senare under 2021. 
Styrelsen kommer att skicka ut en kallelse till detta möte. 
Valberedningen kommer att meddelas att de behöver starta arbetet med att 
Ta fram en extra insatt ordförande. 
Medlemsklubbarna ombeds att hjälpa valberedningen att ta fram denna 
kandidat. 
 

7. Komplettering av styrelsen 
Detta väntar vi med tills det ordinarie årsmötet kan hållas. 
 

8. Komplettering av valberedningen 
Denna person uppmanar vi medlemsklubbarna att hjälpa till att ta fram till 
Det extra insatta årsmötet den 11/1-21. 
 

9. Enskild träning – dörrtaggar o nycklar 
Vi har sålt 33st träningskort i dagsläget vilket är bra, dock behöver vi köpa in 
fler nycklar så att de kan komma in i hallen och träna. 
Det beslutades att vi köper in de nycklar som behövs för att tillgodose detta 
behov. 
 

      10. Hallen 
            a/ Perrongerna 
            Iordningställandet av perrongerna beslutades att utföras senare under säsongen, 
            förslagsvis under maj-juni då pågående Covid-19 pandemin gör att vi ej vet när 
            en ev ordinarie inomhus säsong kan dra igång. 
 
           b/Arbetsdag 
           Den 16/12-20 kommer en arbetsdag i hallen att hållas, vi kommer att se över 
           gruset på banorna samt sopa och städa mm.  
 

10. Övriga frågor  
Inga övriga frågor diskuterades. 
 

11. Nästa styrelsemöte.  
Kommer att hålls den 18/1-21 via Teams  
   

     12. Mötets avslutande 
           Bertil tackade deltagarna för närvaron på detta möte. 
 
 
201207 Vid pennan  Leif Mollberg 
 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje     Bernt Johansson  


