
 

 

 
Protokoll styrelsemöte 2021-08-23 
 

Plats: Borås Boulehall 
 

Tid:  18:00 
 
Dagordning. 
 
Närvarande: Jan-Åke Brandt, Arne Levin, Leif Mollberg, Krister Salomonsson, Göran Larsson, 
Lars Andersson, Kenneth Harrysson, Inga-Britta Karlsson, Lars-Göran Axelsson och 
Anna-Maija Gustavsson.  
 
1. Mötets öppnande: 

J-Å öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Ersättare för ordinarie ledamot: 
Behövdes ej då alla närvarade. 
 

3. Dagordning: 
Denna godkändes. 
 

4. Justering av dagens protokoll: 
Arne valdes jämte ordförande till detta. 
 

5. Föregående protokoll: 
Protokollet från den 14/6-21 godkändes och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomi: 
- Ekonomisk rapport: 
Ekonomin ser fortsatt bra ut då inga större transaktioner hänt under sommaren. 
- Fakturering: 
Övergången till Visma har medfört lite extra manuellt arbete men löper på bra. 
- Lamineringsmaskin: 
Det beslutades att köpa in en lamineringsmaskin för att skydda infon bättre som sätts upp 
på tavlorna. 
 

7. Öppning av hallen: 
V36 kommer hallen att öppnas för verksamhet, och det finns redan bokningar i hallen för 
höstens verksamhet.  
Vi rekommenderas att fortsätta att följa FHM rekommendationer för verksamheten. 
Info om öppettider samt ev. ändringar från FHM kommer att skickas ut till klubbarna. 
En ny skyllt utanför byggnaden kommer att sättas upp med att Borås Boulehall finns i 
byggnaden. 
Handsprit kommer att köpas in. 
 

8. Underhåll/Reparationer/Investeringar: 
Inget nytt gällande underhåll. 
 



 
 
Reparationen av det läckande hörnet är klart däremot har vi fått ett läckage på väggen vid 
bana 5. Borås kommun är informerad om detta. 
Vi har ännu inte fått något besked om ett ev. bidrag för högtalarsystemet. 
 

9. Skrivelser: 
Inga inkomna. 
 

10. Hemsidan: 
Denna startar igång nu då innesäsongen drar igång med löpande info.   
Ev så kommer vi att sätta in info i BT att boulen har dragit igång i hallen. 
 

11. Samarbetspartners: 
Skaffa nya samt kontakta befintliga avvaktar vi med för att se hur covid-19 fortlöper. 
 

12. Kommittéer: 
- Tävlingskommittén. 
Kommer att samlas så fort den rikstäckande kalendern kommit ut för att planera tävlings- 
säsongen i hallen. 
- Förhandlingskommittén. 
Denna kommer att avvecklas. 
- Reklamkommittén: 
Lars Svantesson kommer att kontaktas om vad vi diskuterat gällande samarbetspartners. 
- Utvecklingskommittén: 
Kommer att samlas löpande 3-4ggr under säsongen alt. vid behov. 
  

13. Caféterian: 
Denna kommer att startas upp under hösten, mer info kommer. 
 

14. Telefon/Bredband: 
Ny kontakt gällande bredband/fiber uppkopplingen som finns i huset om vi kan få utnyttja 
detta till en rimlig kostnad. 
 

15. Idrottsskolan: 
Vi kommer ej att vara med 1:a omgången, ny info kommer från dem senare. 
 

16. Senior sport school: 
28/10 vill 10-12 personer komma men denna tidpunkt passar oss ej så vi försöker att flytta 
detta datum. 
 

17. Instruktörer: 
Vi behöver ha in namn från samtliga klubbar på personer som kan hjälpa till vid behov för 
företag mm. som vill komma till hallen och spela. Om man vill gå en instruktörskurs så 
tillhandahåller WDBF detta. 
 

18. Gemensamt ansvar: 
- Renovering perronger. 
Dessa börjar ta form och arbetet fortlöper. 
- Städning.  
Se klubbarnas gemensamma ansvar om vad som skall utföras i hallen. Info är utskickat. 
 



 
 
- Ytlager. 
Samma som ovan. 
 

19. Kvarstående frågor: 
- Förvaring utlåningsklot 
- Skrotning klot 
- Introduktionskvällar 
 

20. Övriga frågor: 
- Allmänna arvsfonden. 
Kommer vi förhoppningsvis att söka pengar ifrån i framtiden. 
- Ordf. med nästa möte. 
Ordf kommer att kallas till nästa möte. 
- Årsmöte. 
Vi kommer att se till att handlingar finns tillgängligt senast 14 dagar före årsmötet så att 
medlemsklubbarna ges möjlighet att ha sina årsmöten före BBAs och diskutera igenom 
BBAs handlingar ordentlig.    
- Info till medlemsklubbarna. 
Info ang Corona kommer att sändas till medlemsklubbarna. 
 - Anställd i hallen. 
Kontakt är tagen med arbetsförmedlingen gällande detta. Detta är dock ej klart då 
ersättningen/bidraget från dem ej är utrett. 
- Kontant betalning. 
Det går numera att växla kontanter på växlingskontor i Borås, dock bör detta undvikas i så 
stor utsträckning som möjligt.  
- Träningskort i hallen. 
Senaste lösta träningskort säsongen 2020-21 gäller fram till 1/1-21. 
 

21. Nästa möte: 
Kommer att ske den 20/9-21 med klubbordförandena. 
Därefter är även ett inplanerat den 18/10-21 
 

22. Mötets avslutande: 
J-Å tackade närvarande för mötet och hälsade oss välkomna till nästa. 
 
 
Vid Pennan: 
 
 
 
Leif Mollberg 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
 
J-Å Brandt   Arne Levin 


