
	

	

Styrelsemöte Protokoll: 
 
 
Plats: Boulehallen Datum: 2018-08-20 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: 
    Bertil Tunje  valdes att justera detta. 
  
5. Föregående mötesprotokoll: 

Föregående styrelsemötesprotokoll gicks igenom och godkändes. 
 
6. Inkomna skrivelser: 
    Ett förslag om en ev stadgeändring §20 har inkommit. (Se bilaga nr 1) 
    Från FRB har en cirkelutbildning inkommit. (Se bilaga nr 2)  
    Göran C. har lämnat in en skrivelse om en ny utformning av Boulehallen. 
      Den går i stort ut på att man tar bort Bana 1 för att lägga ett golv där man kan sitta 
      och fika samt ha publik där. Detta innebär att det inte blir så trångt vid ingången till 
      hallen samt runt bana 1. För att få 16 banor som i dag så tar man istället bort 
      perongen mellan bana 12 & 13    ( Se bilaga 3)    
 
7. Ekonomisk rapport: 
Arne	L.	delade	ut	och	gick	igenom	uppföljningen	av	budgetutfall	samt	Balansrapport	per	
18-08-13.	Det	är	inga	större	avvikelser	emot	plan.	Per	detta	datum	är	eget	kapital	ca	
164000:-		
 

8. Rapporter från kommittéerna: 
Hallkommittén:  
En liten höststädning kommer att hållas 30/8-18. Hallkommitén samt POM löser 
detta. 
 



Bertil rapporterade att prissättningen på grus är centraliserad och priset på grus är i 
stort detsamma från de olika leverantörerna.  Tot. Skulle ett grusbyte i hallen ligga på 
ca 4300 – 5000:- inkl. moms för hallen.  
 
 
 
Förhandlingskommittén: 
Efter valet kommer vi att få tillgång till några valstugor vid banorna vid 
Kransmossen, de skall även dra dit vatten. 
 
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 möten i samband 
med att sanktionskalendern kommer ut i månadsskiftet Aug/Sep. 
Göran kommer att kalla till 2 separata möten under Sep. för att planera 
tävlingssäsongen. 
 
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: 
Under hösten kommer BBA att bjuda in våra sponsorer för en boulekväll. För att inte 
deltagarantalet skall bli för stort kommer deltagarantalet att begränsas för varje 
sponsor. 
 

9. Tillsättande av en ny Hallvärd. 
     Det kommer att hållas ett möte den 22/8-18 med en ny hallvärd. En handläggare samt     
     representanter från BBA Arne, Bertil bl.a) kommer att närvara på detta. 
 
10. Fyllnadsval av kassör samt val av revisor plus revisorssuppleant. 
      Inga-Britta fortsätter att hjälpa som kassör tills ny är vald. 
      Detta möte kommer att hållas den 5/9-18 i PRO lokalen på Trandaredsgatan 1.   
 
11. Kallelse till detta extra årsmöte kommer att skickas ut enl. gällande stadgar. 
   
 
12. Övriga frågor: 

Herman T. har tagit upp frågan om vem som bestämmer/äger utformning samt   
material på Kransmossens boulebanor. Arne L. svarar att dessa ägs av kommunen 
men att de är designade enl.  en överenskommelse sedan tidigare av BBAs 
representanter på möten då en ny hall med tillhörande utebanor var aktuellt att 
bygga vid Kransmossen. Det som SSÖ äger på/vid dessa banor är resultatskylltarna. 
Det kommer även att flyttas dit bänkar och bord till våren av kommunen. 
  

      



     Bertil T. har sammanställt alla avgifter som gäller inom BBA i ett samlat dokument. 
     En punkt på det extra årsmötet på det extra årsmötet den 5/9-18 är om vad den extra 
     höjningen med 10:- fick för konsekvenser inför höststarten 2018. 
 
       
 
 
      Idrottens dag. Lördagen den 8 september kommer idrottens dag att hållas i Borås. 
      Runt om i Borås olika idrottsanläggningar kommer det att hållas lite olika 
      aktiviteter. Bertil kommer att undersöka med SBF om vi kan få låna liknande 
      utrustning som fanns under SM-veckan för de som vill prova på Boule utanför vid 
      Tennis/Boulehallen. Personer för detta evenemang kommer att utses vid det extra 
      årsmötet. När vi är klara med förberedelserna kommer Elmin Kurbegovic att 
      informeras om våra åtaganden. Tid för detta evenemang kommer att vara  
      10.00-13.00 
  
13. Nästa möte: 
     Kommer att hållas 5/9-18 kl 18.30 i PROs lokaler på Trandaredsgatan 1 (det extra  
     årsmötet)  
     Nästa styrelsemöte är den 24/9-18 kl 18:30 i Boulehallen. 
     Därefter är nästa möte satt till den 29/10-18. 
 

 
       
14. Mötets avslutande: 
 Arne Levin avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
180823 Vid pennan  Leif Mollberg 
 
 
Justerare: 
 

 Bertil Tunje     Arne Levin  


