
 

 

 
Protokoll styrelsemöte 2021-01-18 
 

Plats: Teams 
Tid:  18:00 
 
Närvarande: 
Jan-Åke Brandt, Anne-Maija Gustafsson, Göran Larsson, Krister Salomonsson, Bernt Johansson,  
Leif Mollberg 
 
Dagordning: 
 
1. Mötets öppnande: 

Jan-Åke öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna. 
 

2. Ersättare för ordinarie ledamot: 
Bernt går in som ordinarie ledamot. 
 

3. Dagordning: 
Denna godkändes. 

 
4. Justering av dagens protokoll: 

Ordförande samt Göran Larsson. 
 

5. Föregående protokoll: 
Styrelsemötet 201130 godkändes och lades till handlingarna. 
Protokoll från årsmötet 2018 samt det påföljande konstituerande mötet saknas på BBAs 
Hemsida men detta kommer att åtgärdas snarast.  

 
6. Ekonomi: 

- Ekonomisk rapport 
Per dags datum finns det 123500:- på BBAs konto. 
Vi har en skuld till skatteverket på 8952:- som kommer att regleras samt en faktura på vårt 
bokföringsprogram. 
 
- Fakturering 
Vi sparar en kopia på bokföringen varje månad som en säkerhet ifall något skulle hända 
samt att swish betalningar bokförs också i vårt fakturaprogram 
Jan-Åke kommer att kontakta resp. nyckelägare gällande deponi avgift för de som har fått 
ut nycklar, det är lite oklart m.a.p betalningen av denna avgift. 
 
- Fd anställd personal 
Alla avgifter gällande tidigare anställd personal skall nu vara utagerat. 
 

7. Budget: 
Vi kommer inte för närvarande att lägga någon kraft på att lägga en budget då situationen 
är oförändrad gällande Covid-19. 
Jan-Åke kommer att kontakta skatteverket gällande kommande deklarationer och hur vi 
skall förfara med dessa. 
 



 
 
8. Underhåll/Reparationer/Investeringar: 

- Ljudanläggning  
Enl Göran C. så är förstärkaren trasig på vissa kanaler, vi kommer att undersöka om denna 
räknas som fast inventarie eller ej med ett möte med Jingfors på Borås Kommun  
Detta möte kommer att äga rum digitalt den 210119 
 
- Vattenläcka i NV hörnet 
Förvaltare Lennart Rosander kommer att undersöka detta närmare då dom är ansvariga av 
lokalen. 
 

9. Skrivelser: 
Finns ej några att behandla. 

 
10. Hemsidan: 

Krister kommer fortsättningsvis att sköta om denna. 
 
11. Samarbetspartners: 

- Ansvar 
Vi kommer att behöva skaffa en ansvarig person som håller i detta med sponsorer mm. 
Styrelsen kommer att se över denna fråga. 
 
- Rapport 
Inget att rapportera. 
 
- Avtal 
Vi pausar våra avtal med de samarbetsparter vi har och återupptar detta när vi kan komma 
igång med normalverksamhet i hallen. 
Avtalen kommer då att gås igenom och starta från scratch. 
 

12. Kommittéer: 
Vi kommer att se över samtliga Kommittéer och hur sammansättningen skall se ut 
framöver. 
 
- Hallkommittén. 
Fungerar som tidigare tillsvidare. 
 
- Tävlingskommittén. 
Har vi haft Göran Carlén som sammankallande inför ny tävlingssäsong. 
 
- Förhandlingskommittén. 
Hans-Olow Hansson kommer att vara ordförande i övrigt kommer vi att se över vem som 
skall ingå i denna.  
 
- Reklamkommittén. 
Kommer vi att se över vilka som skall ingå i denna. 
 
- Utvecklingsgruppen. 
Inget att rapportera. 
 
 
 



 
 

13. Telefon/Bredband: 
Vårt bredband (Telia) fungerar bra, dock så fungerar ej själva telefonen (Hallon) som det    
verkar. 

        Krister kommer att kolla upp lämplig ny utrustning för detta. 
 
14. Kvarstående frågor: 

- Nya linor och grus 
Utfört vid senaste arbetet i hallen (dec 2020) 
 
- Renovering perronger 
Kommer att utföras under våren om vi får tillgång till hallen. 
Jan-Åke kontaktar Bengtsson om detta.  
 
- Förvaring utlåningsklot 
Avvaktar vi med tillsvidare. 
 
- Skrotning klot 
Avvaktar vi med tills vidare. 
 
- Introduktionskvällar 
Vi kommer att kontakta SISU samt våra pensionärsorganisationer för att försöka få till en 
verksamhet tillsammans med dem, även försöka se om det finns ett intresse för parasport 
att ha Boule som en aktivitet. 
 

15. Övriga frågor: 
Träningskortens gällande, denna fråga kommer att tas upp då vi vet när vi får full 
verksamhet i hallen. 
 
Det är 4 st som ej betalat sina boxavgifter, Jan-Åke kommer att kontakta dessa. 
 
Vid mötet med Borås stad i morgon kommer följande saker att diskuteras: 
Hyreskostnader för 2020 samt 2021 hur skall vi göra med dessa ? 
Passageavgiften som höjts kraftigt under förra året. 
Diskutera om hur Borås stad ser på den möjlighet till rekreation som Boulehallen erbjuder 
för framför allt våra pensionärer samt hur de kan ”sponsra” oss med verksamheten. 
Planerna som framförts i BT om byggnationer på parkeringen utanför hallen. 
Samt vad som klassas som fast inventarier i hallen typ ljudanläggning, perronger mm  
 
Vi kommer att försöka få igång mer företagsaktiviteter i hallen. 
 
Undersöka om det finns intresse för seriespel för PRO 

    
16. Nästa möte: 

Kommer att äga rum på Teams den 8/2-21 samt den 15/3-21 
 
Årsmötet planeras att hållas den 29/3-21 
Antingen via Teams eller som ett vanligt årsmöte, detta återkommer vi med senare då vi 
vet mer hur Covid-19 situationen ser ut. 

 
17. Mötets avslutande: 

Jan-Åke tackade närvarande för sitt deltagande på mötet. 



 
 
 
Borås 21-01-20 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
Leif Mollberg 
 
 
Justerare: 
 
 
 
 
Jan-Åke Brandt                                                                       Göran Larsson 
 
 
 


