
	

	

Styrelsemöte Protokoll: 
 
 
Plats: Boulehallen Datum: 2018-05-28 Tid: 18.30 
 
Närvarande:	Arne	Levin,	Kerstin	Svan,	Lars-Göran	Axelsson,	Krister	Salomonsson,	Bertil	
Tunje,	Leif	Mollberg,	Leif	Fällmar,	Göran	Carlen.	

1. Mötets öppnande: 				
				Ordf	Arne	Levin	öppnade	mötet	och	hälsade	alla	välkomna 
  
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot:  
    Leif M. valdes som ordinarie ledamot på detta möte.  
         
3. Fastställande av dagordning: 

Dagordningen för detta styrelsemöte fastställdes enl. framlagt dokument.  
 
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande: 
    Lars-Göran Axelsson valdes att justera detta. 
  
5. Föregående mötesprotokoll: 

Vilket var årsmötesprotokollet. Detta gicks igenom med en kommentar om att ändra   
datum på sista sidan samt justera detsamma. 

 
6. Inkomna skrivelser: 
    Inga skrivelser var inkomna. 
 
7. Ekonomisk rapport: 
Arne	L.	delade	ut	och	gick	igenom	uppföljningen	av	budgetutfall	samt	Balansrapport	per	
18-04-30.	Det	är	inga	större	avvikelser	emot	plan.	Per	detta	datum	är	eget	kapital	ca	
171000:-		
 

8. Rapporter från kommittéerna: 
Hallkommittén:  
Vid städdagen i hallen den 2/5-18 närvarade 25 personer som utförde uppdraget med 
bravur. 
Tillgången på städmaterial kommer att ses över innan höstsäsongsstädningen.  
Lars-Göran A. rapporterade att UIF använde 2/5 grus från Marbäck. Kvalitet ? 
Bertil T. kollar upp detta och jämför med Fristad grus. Bertil kommer även att 
kontrolera med Bengtsson om mängd grus som gick åt till den kvadrat vi bytte på.  
 
Förhandlingskommittén: 
Inget nytt.. 



 
Tävlingskommittén:  
Inblandade klubbar som var inblandade i Hallserien, Hallserien Mini samt 
Hallmästerskapen träffas i god tid innan nästa säsongs marknadsföring av nämda 
evenemang. BBA delegerar detta till Göran C. att arrangera ett uppstartsmöte i 
samband med att sanktionkalendern som kommer ut i månadsskiftet Aug/Sep. 
Utformningen av Hallmästerskapen bör dessutom ses över inför kommande säsong 
för att förbättra status, medaljer, priser utf. mm. Rapport 20/8-18 
 
Reklamkommittén: 
Inget nytt egentligen. 
Men Krister behöver hjälp av alla medlemmar / medlemsklubbar att få kontakt med 
företag som vi kan jobba med att skriva reklamavtal med.  
 
Företagskommittén: 
8/6 kommer Bravida samt den 13/6 kommer Hedared Betong till Boulehallen för spel. 
Berörda personer vidtalade som sköter om dessa besök. 
 

10. Övriga frågor. 
En tillsatt grupp (Bertil kallande) ser över hyres samt avgiftsvillkor i hallaen 
 
Göran C. läste upp arbetsbeskrivningen för tjänsten som hallvärd och som skall 
bemannas inför hösten. 
Arne har kontaktat arbetsförmedlingen om att vi behöver en tjänst till hallen likt 
tidigare år. Förhoppningsvis kommer vi att få intervjua någon i början på aug. om 
detta jobb och presentera ett förslag på styrelsemötet den 20/8-19 
   
Elfsborg tennis har kallat oss ang. städningen i hallen som de tycker att vi bör betala 
en del kostnad för. Det kommer att bli ett möte under sep. ang. detta.       

 
11. Nästa möte: 
     Kommer att hållas 20/8-18 kl 18.30  
     Ett extra årsmöte som beslutades på årsmötet den 26/3-18 kommer att hållas den           
     5/9-18 kl 18.30 i Mariedalsstugan. Mer om detta kommer senare. 
 

 
       
12. Mötets avslutande: 
 Arne Levin avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
180605 Vid penna  Leif Mollberg 
 
 
Justerare: 
 



 Lars-Göran Axelsson     Arne Levin  


