
	

	

Styrelsemöte Protokoll: 
 
 
Plats: Boulehallen Datum: 2018-12-17 Tid: 18.30 
 
Närvarande:	Arne	Levin,	Leif	Mollberg,	Göran	Carlen,	Bertil	Tunje,	Lars-Göran	Axelsson,	
Leif	Fällmar,	Ove	Sjöberg,	Herman	Thorell,	Jan-Åke	Brandt,	Bo	Nilsson,	Inga-Britta	Carlsson,				
Jan-Olof	Bengtsson,	Kjell	Engström,	Lars	Svantesson,	Kent	Ericson	och	Carl-Evert	Claesson.	

1. Mötets öppnande: 				
				Ordf	Arne	Levin	öppnade	mötet	och	hälsade	alla	välkomna 
  
2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot:  
    Leif M. samt Ove S. 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 anmärkning på punkt 2 att 
endast 1 suppleant valdes i stället för 2 då det saknades 2 ordinarie. 

 
6. Inkomna skrivelser: 
    Inga inkomna skrivelser har inkommit.                            
 
7. Ekonomisk rapport: 
    Inga-Britta delade ut och gick igenom uppföljningen av Budgetutfall samt 
    Balansrapport per den 16/12 2018. 
    Som det ser ut kommer Borås Boule Allians att gå med ett positivt resultat för 2018, 
    bl a genom ett kommunalt bidrag på 35.000 kr (se punkt 9, övriga frågor). 

 
8. Herman rapporterade om Idrott online samt om valberedningens arbete:  
    Valberedningen kommer att kontakta berörda personer ang. nästa års 
    Styrelsesammansättning så att allt är förberett till kommande årsmöte. 

Han rapporterade också att det inte finns några hinder för att BBA att ansöka och 
vara medlem i Idrott online och ta del av deras service av användbara data program 
mm. 
Frågan bordlades tills nästa styrelsemöte. 
Klubbarna uppmanas att fundera på frågan, som bordlades till nästa möte. 

  



     
9. Övriga frågor: 
    Städdag kommer att hållas den 2/1-19 från kl. 17.00  
    Klubbarna ombeds meddela medlemmar att komma på detta ca 3-4 st/klubb. 
    Linorna kommer även att ses över vid detta tillfälle så att man minimerar 
    risken att snubbla på dessa.   

 
Förhandlingskommittén informerade om att diskussion ang. hallhyran med Borås 
stad fortlöper. Ett möte under december skall äga rum enl. plan. 
Dec hyra är förlagt till att betalas i jan, samt att komunen kommer att ge oss ett 
tillskott på 35’ i början på jan. 
 
DM på Kransmossen. Mariedalsstugan kommer att vara till förfögande för oss dessa 
dagar. Kommunen kommer även så över tillgången på vatten samt att vi kan ha 
tillgång till någon/några ”valstugor” i anslutning till banorna. De finns en samordnare 
på Kransmossen som ser över alla events behov so skall äga rum där och se till så att 
resp. events behov uppfylls.  
Ett möte med Jingfors är planerat till den 9/4-19 ang. DM bl.a.  
 
Enl. Jingfors på Kommunen kan vi söka bidrag till BBA via Curamus, Bertil kollar 
upp detta. 
 
Inga-Britta C. Lars S. samt Jan-Åke B. avtackades under kvällen för deras arbete 
under det gångna året. 

      
       
10. Nästa möte: 
     Kommer att hållas 28/1-19 kl 18.30 i Boulehallen med klubbordförandena. 
     Därefter är nästa möte satt till den 4/3-19 samling 18.30 med klubbordförandena.  

 
       
11. Mötets avslutande: 
 Arne Levin avslutade och lite boule avslutade årets sista möte. 
 
 
 
181227 Vid pennan  Leif Mollberg 
 
 
Justerare: 
 

Bertil Tunje     Arne Levin  


