
 

 

Protokoll Styrelsemöte 2021-04-26  
 

Plats: Teams 
 

Tid:  18:10 
 
Närvarande:   Jan-Åke Brandt  Lars Andersson Göran Larsson

 Arne Levin  Leif Mollberg Kenneth Harrysson  
 Inga-Britta Carlsson (revisor) 
 
 
Anteckningar 
 
1. Mötets öppnande: 

Jan-Åke öppnade Teamsmötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Ersättare för ordinarie ledamot: 
Lars Andersson och Kenneth Harrysson gick in som ersättare för ordinarie ledamot som ej 
kunde deltaga. 
 

3. Dagordning: 
Godkändes. 
 

4. Justering av dagens protokoll: 
Göran Larsson jämte ordföranden. 
 

5. Föregående protokoll: 
Teamsmötet den 15/3-21 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomi: 
- Ekonomisk rapport: 
Jan-Åke gick igenom ekonomin som fortsatt ser bra ut, inga stora ändringar sedan senaste 
mötet. 
- Övrigt: 
Inga-Britta som revisor kommer att få tillgång till bokföringssystemet (Visma) för att 
underlätta kommande revision. 
Samtliga fakturor som fanns i det gamla bokföringssystemet är sparade som .pdf-filer.  
Budgeten för 2021 är numera reviderad till hälften enl. årsmötesbeslutet.  
 

7. Underhåll/reparationer/Investeringar: 
-Vattenläcka: 
Vesa Myllylä, förvaltare på Borås kommun, kommer att se över detta problem. 

        -Ljudanläggningen: 
        Vi avvaktar än så länge och väntar på svar från  Walter Kuusks stiftelse. 
 
8. Skrivelser: 

Inget nytt. 
 

9. Hemsidan: 
Jan-Åke sköter denna tills Krister återhämtat sig.  
 
 



 
 
 

10. Kommittéer: 
- Tävlingskommittén: 
Inget nytt. 
- Reklamkommittén: 
Inget nytt.  
- Utvecklingskommittén: 

        Gemensamt ansvar för respektive medlemsförening kommer att uppdateras gällande 
        skötseln av hallen. Bland annat kommer tjocklek av ytlagret i hallen att ses över. 
  
11. Telefon/Bredband: 

Vi kommer att behöva köpa en ny telefon till hösten då den gamla ej fungerar längre. 
För dagen inget nytt att rapportera gällande fiberuppkopplingen. 
 

12. Idrottsskolan: 
Vi har fått en förfrågan om att starta upp en ny omg. fr.o.m. V39. Dock ej spikat i dagsläget. 
Vi kommer att försöka dela upp ansvaret mellan klubbarna men återkommer om detta blir 
aktuellt. 
 

13. Mässa för äldre: 
Vi har fått en förfrågan från kommunen om vi kan låna ut hallen för en mässa för äldre 
under en period med en ev. start 2022. Återkommer med detta om det kommer att bli 
aktuellt.  
 

14. Inköp av klot: 
Vi kommer att komplettera storleken på klot vi har för att kunna erbjuda de som behöver 
testa vilken storlek som passar de bäst. Detta gör vi hos Brukaprodukter som 
tillhandahåller bouleutrustningen som vi har för försäljning. 
 

15. Kvarstående frågor: 
- Renovering perronger: Detta pågår, Caparol är kontaktad gällande olja för att behandla 
trägolvet med på perrongerna.  
- Förvaring utlåningsklot: Denna fråga är ej löst 
- Skrotning klot: Denna fråga ej löst. 
- Introduktionskvällar: Vi kommer att under hösten försöka anordna någon form av 
introkvällar för nybörjare i hallen. Vi kommer att kunna ha reklam i BT samt utnyttja den 
stora reklamskärmen ovanför Harald Nyborg gällande detta. Dock vet vi ej om när eller hur 
än då läget gällande Covid-19 måste klarna först så vi vet vilka förhållningsregler som gäller 
i höst. 
 

16. Övriga frågor: 
Inget nytt. 
  

17. Nästa möte: 
Kommer att äga rum den 17/6-21 kl: 18.00 samt den 23/8-21, båda dessa kommer att 
hållas i Teams. 
 

18. Mötets avslutande: 
Jan-Åke tackade närvarande för deltagandet på detta Teamsmöte och förklarade mötet 
avslutat. 
 
 
 



 
 
 
Vid Pennan  
 
 
 
Leif Mollberg 
 
 
 
 
Justeraras: 
 
 
 
 
Jan-Åke Brandt    Göran Larsson  
 


