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Plats: Borås Boulehall + digitalt 
 

Tid:  18:00 
 
 
Närvarande:  Jan-Åke Brandt Arne Levin Krister Salomonsson 
 Göran Larsson Lars-Göran Axelsson  Anna-Maija Gustavsson 
 Leif Mollberg på länk  Kenneth Harrysson Lars Andersson 
Revisorer:  Inga Britta Carlsson  Herman Thorell på länk  
 
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 gicks igenom och godkändes. 
 

4. Justering av dagens protokoll 
Göran Larsson valdes jämte ordförande till detta. 
 

5. Föregående protokoll 
Protokollet från den 13/12-21 godkändes och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomi 
- Ekonomisk rapport: 
Ekonomin ser fortsatt bra ut, dock är den nu ökande smittspridningen ett orosmoment då 
spelet i hallen minskat med ca 75%.   
- Bokslut 
Bokslutet för -21 i stort sett klart, revision återstår. 
-Banhyra mtp covidrestriktioner 
Med tanke på Covid-19 situationen så tillåter vi att man sprider ut sig på fler banor för att 
undvika trängsel. Dock under förutsättning att banor finns lediga, man behöver ej betala 
för mer banor än de som ursprungligen har hyrts. 
- Övrigt 
Sjömarken är fortsatt intresserade i att vara med i BBA. Vi kommer att ta upp denna fråga 
på årsmötet och diskutera förutsättningarna för att de skall kunna bli medlemmar i BBA. 
 

7. Personal 
Inget nytt.    
 

8. Årsmöte  
Detta kommer att äga rum den 28/3-22. OBS! att motioner skall vara inlämnade senast 
28/2-22. 
Plats kommer att meddelas senare. 
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-Budget -22. 
Denna gicks igenom och kommer att läggas fram till årsmötet att diskutera. Ev kan denna 
komma att revideras då pga hur covidläget ser ut. 
-Dagordning. 
Ordinarie dagordning kommer att följas enl. gällande stadgar. 
-Verksamhetsberättelse. 
Denna godkändes och läggs fram till årsmötet. 
-Verksamhetsplanen. 
Text korrigerades och kommer att läggas fram till årsmötet. 
 
Valberedningen kontaktas om vilka som fullgjort sin mandatperiod. 
 

9. Underhåll/Reparationer/Investeringar 
- En ny laserskrivare är inköpt då den gamla skrivaren har gått sönder. 
- Det nya högtalarsystemet som är installerats har sänkts 1m för att ge ett bättre ljud. 
- Ett svängbart upphängningssystem på Tv:n i tävlingsexpeditionen har satts upp för att 
enklare åskådliggöra informationen på denna. 
- Den nya belysningen i hallen i hallen är färdiginstallerad. 
- Fläktsystemet är åter i drift, dock saknas fortfarande återvinningsaggregat. 
 

10. Skrivelser 
Borås Kommun har skickat en förfrågan ang. lovaktivitet, dock har de ej återkopplat och 
preciserat hur önskemålet ser ut. 

 
11. Fiber/Bredband 

Fiber är nu installerat och kopplat till kontoret och tävlingsexpeditionen, via kommunens 
nät. 
Beslöts att teckna avtal om internetuppkoppling med Bahnhof fr.o.m. den 1/2-22. 

        
12. Hemsidan 

Inget nytt. 
 

13. Samarbetspartners 
Är ev 2 nya på väg att tecknas annars inget nytt. 
 

14. Kommittéer 
Inget nytt att rapportera från dessa. 
 

15. Cafeterian 
De har rapporterat att det ser besvärligt ut för deras del att få det att gå runt pga Covid 
situationen och det lägre antalet besökare som är där. 

 
16. Kvarstående frågor 

- Förvaring utlåningsklot 
- Skrotning klot 
- Introduktionskvällar 
Läggs till vidare på is pga pågående pandemi. 
- Inköp kortterminal 
Beslöts att inköp inte är aktuellt för närvarande. 
- Utsmyckning 



 
 
 Sid 3 (3) 

17:  Övriga frågor 
- Walter Kuusk stiftelse 
Stiftelsens styrelse har uttryckt önskemål om ett besök i hallen. Beslöts att Jan-Åke och 
Arne sköter detta. 
Vi kommer undersöka möjligheten att ev införskaffa en ca 50” TV att sätta upp på väggen 
mitt för den mittre perrongen. 

  
18:  Nästa möte: 

Kommer att ske den 21/2-22 samt därefter är även ett inplanerat den 14/3-22.  
 

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

Vid pennan 
 
 
 
 
Leif Mollberg 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
J-Å Brandt Göran Larsson 


