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Verksamhetsberättelse 2021 

Styrelsen för Borås Bouleallians (BBA) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för  

år 2021, föreningens 8: e verksamhetsår. 

Året präglades fortfarande av Coronapandemin, hela vårsäsongen var hallen stängd och 

öppnades åter den 6 september.  

Årsmöten 

Ett extra årsmöte hölls den 11/1 2021 för val av ny ordförande samt en ledamot till 

valberedningen. Mötet genomfördes digitalt som ett Teamsmöte. 

P.g.a. pandemin fick det planerade årsmötet i mars ställas in och ägde istället rum den 20 

april och genomfördes även det digitalt som ett Teamsmöte. 

Förtroendevalda 

Styrelsen har bestått av 

Ordförande:  Jan-Åke Brandt   Vice ordförande: Arne Levin 

Kassör: Anna-Maija Gustafsson Sekreterare: Leif Mollberg 

Ledamot: Lars-Göran Axelsson Ledamot: Göran Larsson 

Ledamot: Krister Salomonsson  

Suppleant: Lars Andersson Suppleant:  Kenneth Harrysson  

Revisor: Inga-Britta Carlsson Revisor: Herman Thorell 

Revisorssuppleant:  Anita Skoglund 

Valberedningen har bestått av Mona Larsson, Lars Stenborg och Lisbeth Westberg. 

Medlemmar 

Medlemsantalet är oförändrat de sju klubbarna Björkehovs IS, Borås Petanque Sällskap, Club 

Boule la Pomme de Pin, Dalsjöfors GoIF, IK Ymer, Kronängs IF och Sansjö Bouleklubb. 

Kommittéer 

Tävlingskommittén, med Göran Carlén som ordförande, kallade bouleklubbarna i Borås och 

Ulricehamn för samordning av årets tävlingsverksamhet. 

Utvecklingskommittén, med Leif Mollberg som ordförande och där ordförande i 

medlemsklubbarna ingår, har träffats 2 ggr och diskuterat bl.a. ”gemensamt ansvar”. 

Sammanträden/möten 

Under året har styrelsen haft 12 protokollförda sammanträden inkl. 2 konstituerande 

sammanträden. Vid 3 av dessa har representanter för medlemsföreningarna deltagit. Första 

halvåret var mötena digitala via Teams medan resten var fysiska.  

Ekonomi 

Glädjande kan konstateras att samtliga kunder med fasta bokningar nu betalar banavgifterna 

via bankgiro eller Swish. 



                                                                                                                           2(3) 

Personal 

Den 1/12 anställdes Oscar Carlsson som hallvärd på deltid. Oscar hade dessförinnan haft en 

praktikplats hos oss under en dryg månad. 

BBA har tecknat avtal med Fremia och Pensionsvalet för att täcka arbetsmarknadens villkor 

för anställd personal.  

Verksamhet 

Verksamhetsplanen 

Förutom sponsorsbearbetning och företagsboule, som med anledning av pandemin inte 

bearbetades förrän under hösten, har planen genomförts som tänkt. 

Fasta bokningar 

Från mitten av september pågick verksamheten som vanligt med fasta bokningar i ungefär  

samma utsträckning som under hösten 2019.  

Tävlingsverksamhet 

All tävlingsverksamhet under våren ställdes in p.g.a. pandemin. De inplanerade tävlingarna 

under hösten hölls planenligt, dock något mindre till antalet jämfört med ett normalår. 

Senior Sport School 

De 28 oktober kom ett 20-tal seniorer till hallen för att prova på vår sport. 

Idrottsskolan 

Under våren var Dalsjöforsskolan i hallen och under hösten Målsryd och Dalsjöfors och 

provade under fyra tillfällen vardera vår sport under ledning av medlemmar i SSÖ, BOR och 

POM. 

Hallmästerskap 

P.g.a. pandemin genomfördes inget Hallmästerskap. 

Hallserien 

Årets upplaga av Hallserien startade den 19: e oktober. 

Enskild träning 

P.g.a. pandemin förlängdes giltigheten av träningskorten att gälla t.o.m. 2021-12-31. 

Gemensamt ansvar 

På ordinarie årsmötet beslöts att fördela ansvaret till medlemsklubbarna för vissa 

arbetsuppgifter i hallen via dokumentet ”Gemensamt ansvar”. Detta har fungerat utmärkt. 

Bokföringssystem 

Nytt bokföringssystem, Visma eEkonomi, infördes under året. 

Ljudanläggning 

Tack vare ett generöst bidrag från Walter Kuusk stiftelse har en ny ljudanläggning monterats 

i hallen. 

Försäljning 

Föreningen har fortsatt samarbete med Brukaprodukter för förmedling av deras 

bouleprodukter. 

Hemsida 

Föreningens hemsida har adress; www.borasbouleallians.se 

  

 

http://www.borasbouleallians.se/
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Den 13/12 bjöd föreningen in förtroendevalda samt medlemsklubbarnas ordförande till den 

sedvanliga årsavslutningen med en subventionerad jultallrik samt boulespel.  

 

Tack 

Styrelsen vill till sist framföra ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att 

genomföra våra aktiviteter. 
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