
 

 

 
Protokoll styrelsemöte 2021-09-20 
 

Plats: Borås Boulehall 
 

Tid:  18:00 
 
Närvarande:  Jan-Åke Brandt Arne Levin Leif Mollberg 

Krister Salomonsson Göran Larsson Lars Andersson 
  Kenneth Harrysson Anna-Maija Gustavsson Lars-Göran Axelsson 
Revisor:  Inga-Britta Karlsson  
Klubbordförande: Kent-Olof Ericson Kjell Engström  Hans Lindroth 
 
 
 
Anteckningar 
 
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: 
Göran Larsson valdes jämte ordförande till detta. 
 

5. Föregående protokoll: 
Protokollet från den 23/8-21 godkändes och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomi: 
- Ekonomisk rapport: 
Ekonomin ser fortsatt bra ut. Vi har beviljats bidrag från Walter Kuusks minne, dock vet vi 
ej hur stort detta blir än utan detta får vi reda på vid utdelningen i Ymerstugan. Detta 
bidrag kommer att gå till reparation/ny av befintlig högtalaranläggning. J-Å samt Anne eller 
Arne kommer att gå på denna tillställning.   
- Fakturering: 
Arbetet med  Visma löper på bättre o bättre vilket känns bra, viss utbildning kommer 
fortsättningsvis att hållas. 
 

7. Personal: 
Vi har haft ett antal kontakter med arbetsförmedlingen (7st) och där kommit fram till 3 st 
namn som var aktuella att gå vidare med. Efter lite intervjuer samt genom gång av meriter 
som har vi tillsammans med arbetsförmedlingen att gå vidare med en person. Han kommer 
att börja med arbetsträning som arbetsförmedlingen står för och att sedan så småningom 
gå över i en lönebidragsanställning. 
 



 
 
 

8. Underhåll/Reparationer/Investeringar: 
Priset på en högtalaranläggning har gått upp i pris och vart det landar får vi ta vid nästa 
möte. 
Perrongerna är åtgärdade samt att samtliga lister är påsatta på dessa.  
 

9. Skrivelser: 
Inga inkomna. 
 

10. Hemsidan: 
Arbetet med denna rullar på i övrigt ingen nytt med denna. 
 

11. Samarbetspartners: 
Vi avvaktar besked från FHM innan vi går vidare med att kontakta befintliga samt skaffa 
nya. 
 

12. Kommittéer: 
- Tävlingskommittén. 
Denna sammanstrålar den 29/9-21 för att planera tävlingsverksamheten i hallen.  
- Reklamkommittén: 
Avvaktar FHMs besked senare i september innan arbetet fortsätter. 
- Utvecklingskommittén: 
Kommer att samlas löpande 3-4ggr under säsongen alt. vid behov. 
  

13:  Gemensamt ansvar: 
        Klubbarna jobbar vidare med detta enl. befintligt schema.  
 
14: Caféterian:  
       Är öppen. Vid klubbarrangemang skall kontakt tas med caféterian för att diskutera hur 
       öppettider mm skall se ut. 

 
15: Telefon/Bredband: 
       Inget nytt har hänt, diskussioner fortlöper som Krister är delaktig i. 
 
16:  Instruktörer: 
        Vi behöver ha ett par instruktörer till Senior Sport School 28/10 kl: 13.00 

Vi behöver dessutom 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. 
 

17:  Kvarstående frågor: 
- Renovering av perronger: 
  Klart. 
- Förvaring utlåningsklot: 
  Inget prio på detta. 
- Skrotning klot: 
  Inget prio på detta. 
- Introduktionskvällar: 
  Detta avvaktar vi med tills nya besked från FHM har inkommit. 
 



 
 

18:  Övriga frågor: 
        - Bokningsschema: 
        Genomgång hur bokningsläget ser ut i schemat för dagen. 
        Alla intressenter har dock ej flyttat in träningen i hallen ännu utan avvaktar utifrån 
        väderleken. Schemat ligger uppe på BBAs hemsida. 
 
19:  Nästa möte: 

Kommer att ske den 18/10-21 samt därefter är även ett inplanerat den 22/11-21 
 

13. Mötets avslutande: 
J-Å tackade närvarande för mötet och hälsade oss välkomna till nästa. 
 
 
 
 

Vid Pennan: 
 
 
 
Leif Mollberg 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
J-Å Brandt  Göran Larsson 


