
 

 

 
Protokoll styrelsemöte 2021-10-18 
 

Plats: Borås Boulehall 
 

Tid:  18:00 
 
 
Närvarande:  Jan-Åke Brandt Arme Levin Anna-Maija Gustavsson 
 Leif Mollberg Krister Salomonsson Göran Larsson 
 Lars-Göran Axelsson Kenneth Harrysson 
Revisor: Inga-Britta Carlsson 
Adjungerad: Hans Höglin 
 
 
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: 
Kenneth Harrysson valdes jämte ordförande till detta. 
 

5. Föregående protokoll: 
Protokollet från den 20/9-21 lästes och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomi: 
Ekonomisk rapport: 
- Ekonomin ser fortsatt bra ut. Det är ej några större in- eller uttransaktioner som har skett 
under perioden.  
Fakturering: 
- Spelet är igång i hallen och fakturorna för september har skickats ut.  
Personal: 
- En person är påtänkt som skall börja i hallen men byråkratin inom arbetsförmedlingen 
medför att det drar ut på tiden. 
Bokningar: 
- Bokningarna i hallen ser bra ut framöver.   
Enskild träning: 
- Avgiften för enskild träning är ändrad till att betalas halvårsvis, vilket blir 125:-. 
Boxar: 
- Boxarna kommer att faktureras för perioden 1/1 – 31/12 framöver. 
Skrivare: 
- Skrivaren är under reparation, om denna ej går att reparera kommer en laserskrivare i 
färg att köpas in. 
 



 
 

7. Underhåll/Reparationer/Investeringar: 
Priset på en högtalaranläggningen har gått upp i pris och det landade på 18.850:-  
Ca 5000:- kvarstår från Walter Kuusks stipendiefond, detta bör täcka arbetet med att sätta 
upp anläggningen i hallen.  
 

8. Skrivelser: 
Inga inkomna. 

 
9. Hemsidan: 

Arbetet med denna rullar på, i övrigt ingen nytt med denna. 
 

10. Samarbetspartners: 
Ansvarig Lars Svantesson jobbar vidare med dessa.  
Resp. medlemsklubb påminns att man får antingen 400 kr eller en avgiftsfri tävling i hallen 
per fullbetalande sponsor man anskaffar.  
Resp. sponsor har rätt till en logga på hemsidan samt på TV:n ovanför dörren till 
tävlingsexpeditionen. Om denna TV slocknat skall Krister Salomonsson eller annan person i 
styrelsen snarast meddelas.  
 

11. Kommittéer: 
- Tävlingskommittén 
Tävlingsverksamheten 2022 är planerad, nu återstår för WDBF samt Svenska 
Bouleförbundet att fastställa tävlingskalendern. 
- Reklamkommittén: 
Se Samarbetspartners ovan. 
- Utvecklingskommittén: 
Kommer att samlas löpande 3-4 ggr under säsongen alt. vid behov. 
Ev kommer en extra städdag att anslås runt Jul. 
 

12:  Telefon/Bredband: 
       Inget nytt har hänt, diskussioner fortlöper som Krister är delaktig i. 
       Vi väntar på svar från IT ansvarig på Borås stad. 
 
13: Idrottsskolan:  
       Rullar vidare.  
       POM ansvarar för nästa omgång ungdomar med start v 45.   

 
14: Senior Sport School: 
       Arne och Jan-Åke ställer upp som instruktörer. 
       Instruktörer: 

Vi behöver fortfarande ha in namn från samtliga klubbar på personer som kan hjälpa till vid   
behov när företag mm. vill komma till hallen och spela.  
 

15:  Kvarstående frågor: 
- Förvaring utlåningsklot 
- Skrotning klot 
- Introduktionskvällar: 
Tanken är att vi skall starta med dessa kvällar i slutet av januari. 
Under dessa kvällar så finns det en stor möjlighet att kunna rekrytera boulespelare så det 
är bra att samtliga klubbar ställer upp med folk dessa kvällar. 
 



 
 

16:  Övriga frågor 
- Under V45 kommer vi att ha ett avstämningsmöte med Borås stad. 
- Kampen mot Cancer kommer få låna hallen gratis den 6/11-21 
- Ev så kommer vi att byta plats på monitorerna så att de som fungerar sitter på lämpliga 

platser. 
- Priset på lillar som köps av BBA kostar 20:-/st. 
- Om man vill gå utbildningar i SISUs regi anmäls detta via resp. medlemsklubb. 
- Hallmästaren kommer att arrangeras efter att Hallserien är färdigspelad dvs under 

mars-april. 
- Julboule med BBA samt ordförande för medlemsklubbarna kommer att arrangeras den 

13/12-21 
 

 
17:  Nästa möte: 

Kommer att ske den 22/11-21 samt därefter är även ett inplanerat den 13/12-21 
 

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

Vid Pennan: 
 
 
 

Leif Mollberg 
 
 
 

Justeras: 
 
 
 
 

J-Å Brandt  Kenneth Harrysson 


