
	

	

Styrelsemöte Protokoll: 
 
 
Plats: Boulehallen Datum: 2018-09-24 Tid: 18.30 
 
Närvarande:	Arne	Levin,	Kerstin	Svan,	Krister	Salomonsson,	Leif	Mollberg,	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: 
    Kerstin Svan valdes att justera detta. 
  
5. Föregående mötesprotokoll: 

Föregående styrelsemötesprotokoll samt det extra årsmötesprotokollet gicks igenom 
och godkändes. 

 
6. Inkomna skrivelser: 
    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     
     BBA genom Arne L. kollar upp med kommunen ang. ovan förslag om de kan åtaga  
     sig att bygga om enl. förslag och stå för kostnaderna. 
                            
 
7. Ekonomisk rapport: 
Arne	L.	delade	ut	och	gick	igenom	uppföljningen	av	budgetutfall	samt	Balansrapport.	
Det	är	inga	större	avvikelser	emot	plan.	Per	detta	datum	är	eget	kapital	ca	166000:-		
 

8. Rapporter från kommittéerna: 
Hallkommittén:  
Höststädning som utfördes 30/8-18 gicks igenom. 
Arne L. kommer att införskaffa material till förbandslådan så den kan kompletteras,  
Även ett nytt munstycke till den ”stora” dammsugaren samt dammsugarpåsar 
kommer Arne att införskaffa från Verktygsboden. 



Föndlingskommittén: 
Arne har skrivet ett kontrakt med arbetsförmedlingen ang. Mårtens anställning 
fr.o.m 1/10-18 
Kommer att styra upp med Kommunen samt Elfsborg ang. öppettider i hallen då 
en”insident” med ett företag inträffade m.a.p att de blev utslängda ur hallen en lördag 
då den skulle stängas enl. ett schema som vaktmästaren hade, vilket vi inte 
accepterade. 
 
Tävlingskommittén:  
BBAs klubbar kommer att ha en träff den 26/9-18 för att planera 
tävlingsverksamheten i hallen kommande säsong.  
Hallmästerskapen bl.a kommer att hållas under 2v i april mer info om detta kommer 
senare. 
Fredagsspelet med Golfboularna kommer att skötas av dem själva och enbart 
utnyttja BBA genom att hyra hallen av oss. 
 
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. Övriga frågor: 
Onsdagen den 10/10-18 uppmanas respektive klubb som tränar/spelar att se över sin 
”kvadrat”, dvs justera underlaget genom att räfsa till detta rejält samt jämna ut det 
över ytan.  

      
       
10. Nästa möte: 
     Kommer att hållas 29/10-18 kl 18.30 i Boulehallen. 
     Därefter är nästa möte satt till den 26/11-18. 
 

 
       
11. Mötets avslutande: 
 Arne Levin avslutade mötet. 
 
 
 
180928 Vid pennan  Leif Mollberg 
 
 
Justerare: 
 

 Kerstin Svan     Arne Levin  


