
 

 

 
Protokoll styrelsemöte 2021-12-13 
 

Plats: Borås Boulehall 
 

Tid:  18:00 
 
 
Närvarande:  Jan-Åke Brandt Arne Levin Leif Mollberg  
 Krister Salomonsson Göran Larsson Kenneth Harrysson  
 Lars-Göran Axelsson  Lars Andersson  Anna-Maija Gustavsson 
Revisor:  Inga Britta Carlsson 
Valberedning:  Mona Larsson Lars Stenborg Lisbeth Westberg 
Klubbordförande:  Hans Lindroth  Kent-Olof Ericson Kjell Engström 
Övriga:  Hans Höglin Lars Svanteson Oscar Carlsson 
 Göran Carlén  
 
 
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 
Krister Salomonsson valdes jämte ordförande till detta. 
 

5. Föregående protokoll 
Protokollet från den 22/11-21 lästes och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomi 
- Ekonomisk rapport 
Ekonomin ser fortsatt bra ut.  
-Medlemskap 
Sjömarken är intresserade av att vara med i BBA vilket vi bejakar. 
Jan-Åke kommer att underrätta dem och diskutera förutsättningarna för att bli 
medlemmar i BBA. 
 

7. Gemensamt ansvar: 
Gemensamt ansvar diskuterades med ordförandena i medlemsklubbarna innan detta 
styrelsemöte. Det blev en del smärre justeringar (mindre arb. då Oscar utför en del av det 
arbete som finns med) i schemat som finns tillgängligt. POM kommer att utföra en del 
arbete med skyltar W52 alt. W1   
 



 
8. Personal 

Oscar Carlsson är nu anställd i hallen fr.o.m 13/12-21 då nu alla handlingar är inskickade 
och registrerade på berörda myndigheter. Oscar arbetar över jul – nyår.  
 

9. Skrivelser 
Inga nya finns inlämnade. 
 

10. Samarbetspartners  
Lars rapporterade att det löper på bra. 
Det vore dock bra om samtliga medlemsklubbar hjälper till så gott de kan med att 
införskaffa partners. 
 

11. Kommittéer 
- Utvecklingskommittén 
Höll ett möte före dagens ordinarie styrelsemöte.  
Se punkt 7. 
 

12. Telefon/Bredband 
Inget nytt ang bredband. Dock skall vi ligga på Kommunen ytterligare i denna fråga. 
 

13. Idrottsskolan 
I början på 2022 kommer Kristinebergsskolan årskurs 3 ha aktivitet i hallen. 
KIF har hand om dem och kontaktar dem om vilken dag som är lämplig. 
 

14: Kvarstående frågor 
 - Förvaring uthyrningsklot 
 - Skrotning klot 
 - Introduktionskvällar 
 - Kortläsare 

 
15:  Övriga frågor 
       - Utsmyckning i hallen  
       Vi kommer med jämna mellanrum att byta ut/förnya de tavlor som sitter i ändan vid 
       träperrongerna. 
      - Nästa steg 
      Om man har en idé till förbättring/förändring i hallen så lämna den gärna till styrelsen i 
      BBA så att vi kan se på förslaget och ev vidta lämplig åtgärd.   
      -Övrigt 
      Vi kommer att träffa Borås Stads fastighetsförvaltare Vesa Myllelä och diskutera de åtgärder  
      som behöver göras i hallen, bl.a ventilationen, ljuset samt vattenläckorna som har varit. 
  
16:  Nästa möte 

Kommer att ske den 24/1-22 samt därefter är även ett inplanerat den 21/2-22 med 
klubbordförandena. 
 

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



 
 
 

Vid pennan: 
 
 
 
 
Leif Mollberg 
 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
 
Jan-Åke Brandt Krister Salomonsson 


