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Plats: Borås Boulehall samt Teams 
 

Tid:  18:00 
 
Närvarande: Jan-Åke Brandt  Arne Levin  Krister Salomonsson 
 Lars Andersson  Kenneth Harrysson  Lars-Göran Axelsson              
 Anna-Maija Gustavsson  Leif Mollberg på länk 
 
Revisor:  Inga Britta Carlsson   
 
 
Anteckningar 
 
1. Mötets öppnande: 

Jan-Åke öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Ersättare för ordinarie ledamot: 
Lars valdes som ersättare för Göran Larsson. 
 

3. Dagordning: 
Denna godkändes. 
 

4. Justering av dagens protokoll: 
Arne valdes att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. 
 

5. Föregående protokoll: 
Den godkändes och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomi: 
- Ekonomisk rapport: 
Den ser fortsatt bra ut, det vi ser är att intäkterna under feb-22 jämfört med jan-22. 
Detta då de flesta har satt igång sin verksamhet då Covid-19 restriktionerna har mer eller 
mindre tagits bort. 
 
- Fakturering: 
Denna ligger vi väl framme med. 
 

7. Personal: 
Inget nytt. 
 

8. Årsmöte: 
- Utskick handlingar mm. 
Samtliga handlingar/dokument är genomgångna av styrelsen. 
Dessa är utskickade till medlemsföreningarna. 
Det finns i år inga motioner inlämnade för årsmötet att ta ställning för.  
SSÖ ser till så att det finns fika för närvarande på mötet. 
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9. Underhåll/Reparationer/Investeringar: 
Kontakt är tagen med Borås Kommun ang. läckaget samt avloppet vid tvättfaten i hallen. 
Det finns även en viss lukt i detta område pga av detta. 
Vi väntar fortfarande på att reservdelar till värmeväxlaren skall komma så att denna går att 
reparera. 
 

10. Skrivelser: 
Vi har fått klartecken från pensionsmyndigheten ang Oskar som vi har anställd att sköta 
hallen. 
 

11. Hemsidan: 
Inget nytt att rapportera. 
 

12. Samarbetspartners: 
Här finns det en hel del att jobba med. Vi har för dagen tecknat avtal med 4 st nya företag. 
Vi uppmanar samtliga medlemsklubbar/medlemmar att hjälpa till att skaffa sponsorer, 
detta för att hjälpa till med ekonomin åt BBA samt inte minst den egna klubben då man får 
en avgiftsfri tävling alt. ekonomiskt bidrag till klubben. 
 

13. Kommittéer: 
Tävlingskommittén: 
Här jobbar vi med att inom snar framtid dra igång Hallmästerskapen under april månad. 
Denna kommer att starta när Hallserien är avslutad. 
Utvecklingskommittén: 
I början på April kommer POM att utföra en städning av skyltar mm i hallen. 
 

14. Caféterian: 
Inget nytt att rapportera. 
 

15. Telefon/Bredband: 
Respektive medlemsklubb/ordförande har nu fått info gällande nät samt lösenord för att 
nyttja vid tävlingar, denna skall användas med förnuft och ej missbrukas. 
 

16. Kvarstående frågor: 
Inget nytt att rapportera. 
 

17. Övriga frågor: 
Aktiviteten under V23 & V24 som vi tittat på ihop med Borås Kommun kommer ej att äga 
rum då det ej fanns underlag av intresserade föreningar för denna aktivitet. 
 

18. Nästa möte: 
Årsmöte 28/3-22 i PROs lokaler på Trandaredsgatan 1  Kl:18:00 
Samt styrelsemöte den 25/4-22 kl: 18:00 i Boulehallen. 

 
19. Mötets avslutande: 

Jan-Åke tackade närvarande för ett väl utfört möte. 
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Vid Pennan: 
 
 
 
Leif Mollberg 
 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
J-Å Brandt  Arne Levin 
 


