
	

	

Styrelsemöte Protokoll: 
 
 
Plats: Boulehallen Datum: 2018-11-26 Tid: 18.30 
 
Närvarande:	Arne	Levin,	Leif	Mollberg,	Göran	Carlen,	Bertil	Tunje,	Lars-Göran	Axelsson,	
Leif	Fällmar,	Ove	Sjöberg	

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: 
    Ove Sjöberg valdes att justera detta. 
  
5. Föregående mötesprotokoll: 

Föregående styrelsemötesprotokoll gicks igenom och Punkt 4 korrigerades avs. på 
felstavat namn. 

 
6. Inkomna skrivelser: 
    Inga inkomna skrivelser har inkommit.                            
 
7. Ekonomisk rapport: 
Arne	L.	delade	ut	och	gick	igenom	uppföljningen	av	budgetutfall	samt	Balansrapport.	
Per	detta	datum	är	eget	kapital	ca	79.500:-	
En	ny	skrivare	har	under	november	införskaffats	till	kontoret	då	den	gamla	har	gått	
sönder.	
 

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. 
Det är ostädat på läktaren, dock är det oklart om vem som äger detta material, det 
finns viss kemikalie bl.a. Arne kollar upp med Elfsborg alt. Vaktmästare vem som 
äger detta material. 
Arbetet med att få in nytt grus i hallen utfördes med bravur av alla 24 inblandade. 
Däcket på vår skottkärra är trasigt och behöver lagas, en hjulbult/axel behöver bytas 
ut. Bertil undersöker detta. 



En av de svarta soffans (svarta) bräder behöver bytas ut då de gått sönder/avbrytna. 
Bertil har reparerat en stol som var trasig. 
Gruset som skulle levereras till den 24/11 var nära att anlända 1 vecka i förväg pga 
kommunikations problem hos leverantören av materialet men det redde upp sig. 
Fakturen för ovan nämnda grus gick inte ställas ut till BBA, detta pga att det inte 
fanns registrerat hos myndigheterna att vi betalt F-skatt samt ej inlämnat 
deklarationen enl. skatteverket.Arne kommer att undersöka varför detta ej finns 
registrerat då det enl. utsago är gjort. Bertil tog fakturan på sig så länge.  
 
Föndlingskommittén: 
Diskussion ang. hallhyran med Borås stad fortlöper ett möte under december skall 
äga rum enl. plan. 
Även en diskussion om att få någon valstuga till Kransmossen fortlöper.  
   
Tävlingskommittén: 
Det finns intresse för att söka DM till Borås i Maj. Detta skulle komma att spelas på 
Kransmossen och skötas av BBAs inblandade klubbar. Detta kommer att tas upp på 
mötet den 17/12-18 då klubbordförandena delta. 
Det är ett möte på Kransmossen den 18/12 med samordnare för kommande 
evenemang på området deltager. 
Spelet på torsdagar fungerar för närvarande bra, vi behöver reda ut under våren 
med hyresgästerna hur många banor de behöver boka för att kunna styra upp 
kommande hösts spel.  
Vårens tävlingskalender är ej komplett spikad än enl. Göran C, men den kommer nog 
ganska omg. Upp på SBF onlines sida. 
 
Företagskommittén: 
Vid sponsorboulen som hölls kom endast 9st deltagare från 3st företag, men enl dessa 
deltagare så var det uppskattat. Nästkommande likt detta event så kommer vi nog att 
bjuda in fler deltagare per företag än vad som gjordes denna gång.  
 
Reklamkommittén: 
Arne kommer att skicka ut en del fakturor till berörda företag inom kort. 
 

9. Övriga frågor: 
Hemsidan behöver uppdateras, Krister får i uppdrag att genomföra detta. 
Det är väldigt mycket gamla uppgifter som ligger uppe på vår hemsida och detta är ej 
bra då den är vårt ansikte utåt om man söker upp den på nätet. 
Vi kanske skall se över att byta till en hemsida som t.ex liknande som finns på Idrott 
online. Det behöver kollas upp hur detta fungerar. Bertil och Leif söker gå igenom 
hur detta fungerar med Herman till nästa möte. 

      
       
10. Nästa möte: 
     Kommer att hållas 17/12-18 kl 18.30 i Boulehallen., kort möte + boulespel. 
     Därefter är nästa möte satt till den 28/1-19 samling 18.00.  

 
       



11. Mötets avslutande: 
 Arne Levin avslutade mötet. 
 
 
 
181205 Vid pennan  Leif Mollberg 
 
 
Justerare: 
 

Ove Sjöberg     Arne Levin  


