
	

	

Styrelsemöte Protokoll: 
 
 
Plats: Boulehallen Datum: 2018-10-29 Tid: 18.30 
 
Närvarande:	Arne	Levin,	Kerstin	Svan,	Leif	Mollberg,	Göran	Carlen,	Bertil	Tunje,	

	Lars-Göran	Axelsson.	

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: 

Föregående styrelsemötesprotokoll gicks igenom och godkändes. 
 
6. Inkomna skrivelser: 
    Inga inkomna skrivelser har inkommit.                            
 
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	180	000:-		
 

8. Rapporter från kommittéerna: 
Hallkommittén:  
Städdag kommer att hållas den 2/1-19 från kl. 17.00 Mer info om detta kommer 
senare. Klubbarna ombeds meddela medlemmar att komma på detta ca 3-4 st/klubb. 
Arne L. har införskaffat material till förbandslådan samt ett nytt munstycke till den 
”stora” dammsugaren samt dammsugarpåsar. 
Klubbarna ombeds se över sina ”klubbtavlor” ett antal av dessa ser lite sjangserade ut 
och behöver ses över. 
Det är ostädat på läktaren, dock är det oklart om vem som äger detta material. 
Det kommer att bli en justering av underlaget i hallen den 24/11-18, start på detta 
kommer att vara kl 09,00. Bertil beställer grus som levereras på fredagen innan till 
hallens baksida. Sammanlagt så behövs det ca 10 pers till detta event.   



 Föndlingskommittén: 
 Inget speciellt. 
 Man har begärt att få diskutera hallhyran med Borås stad men inte hört något från 
Jingfors om när man kan träffas. 
   
Tävlingskommittén:  
Höstpropagandan den 7/11-18 ställs in pga för få deltagare. 
WDBF gör inbjudan till Lag-DM i dec. 
Ev. så kommer hallserien (inne) att flyttas till Onsdagar till nästa säsong. 
Reklamkommittén: 
 
Företagskommittén: 
21/11-18 kommer det att kommas inbjudna sponsorer till hallen för spel samt mingel. 
Inbjudan är skickad, 3 deltagare per företag är inbjudna till spel med start 18.00 
Ingen träning för berörda föreningar denna kväll. 
Jan-Åke samt Lars åker till Plantagen för att hämta nya växter till hallen under 
november. 
 

9. Övriga frågor: 
Det behövs en jourlista för Mårten. (Han skall bli far snart, trolihtvis V45) 
Alla närvarande på kvällarna V45-46 skall dra banorna innan man går hem. 
SSÖ vattnar på måndag, POM (Leif) vattnar Tis-Torsdag, Golfarna sköter fredag 
morgon.  
Hemsidan behöver uppdateras, Krister får i uppdrag att genomföra detta. 
Avgifterna som gäller i hallen är nu genomgångna samt uppdaterade och bifogas med 
detta protokoll, Se bilaga 1. Denna punkt kommer att föras över till att ligga under 
Ekonomi i framtiden. 
Högtalarna i hallen har setts över. Orsaken till att de inte fungerar till fullo är att 
utgångarna i förstärkaren ej är bra. Däremot är det inget fel på högtalarna. 
En ny förstärkare kan behövas i framtiden, kontakt kommer att tas med någon so 
kommer hit och tittar på vilken typ av anläggning som vi behöver för att få ett bra 
ljud i hallen. 
Det diskuterades hur vi skall agera med domare under Hallserien, träningsserier etc. 
Detta apropå att man inte alltid efterlever de regler som finns. Diskussion ang. detta 
fortsätter. 
Fungerande Adventsljusstakar till hallen saknas, detta kommer att ordnas under 
november. 

      
       
10. Nästa möte: 
     Kommer att hållas 26/11-18 kl 18.30 i Boulehallen. 
     Därefter är nästa möte satt till den 17/12-18 samling 18.00. Det kommer då att bli ett 
     kort möte med jultallrik samt lite boulespel. Berörda personer kommer att bjudas till 
     detta event. 

 
       
11. Mötets avslutande: 
 Arne Levin avslutade mötet. 



 
 
 
181101 Vid pennan  Leif Mollberg 
 
 
Justerare: 
 

Lars-Göran Axelsson     Arne Levin  


