
 

 

 
Styrelsemöte 2022-04-25 Sid 1 (2) 
 

Plats: Borås Boulehall  
 

Tid:  18:00 
 
Närvarande :  Jan-Åke Brandt                     Arne Levin                         Kenneth Harrysson 

 Lars-Göran Axelsson  Anna-Maija Gustavsson Leif Mollberg  
 
 

Anteckningar 
 
1. Mötets öppnande: 

Jan-Åke öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Ersättare för ordinarie ledamot: 
Kenneth utsågs som ersättare för Göran Larsson. 
 

3. Dagordning: 
Denna godkändes. 
 

4. Justering av dagens protokoll: 
Lars-Göran 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, slutsummering av säsongen 2021-22 kommer vid styrelsemötet i 
maj. 
- Fakturering: 
Denna ligger vi väl framme med. Det är någon enstaka faktura på ett mindre belopp som 
släpar lite samt att vi ännu ej fått hyresfakturan för 2:a kvartalet från Borås Stad. 
 

7. Personal: 
Oskar kommer att avtackas fredag V17 och vi kommer att på nästa styrelsemöte i maj gå 
igenom med klubbordförandena hur vi skall gå vidare med personal i hallen säsong 22-23. 
 

8. Underhåll/Reparationer/Investeringar: 
Inget nytt att rapportera. 
 

9. Skrivelser: 
Finns inga nyinkomna. 
 

10. Hemsidan: 
Inget nytt att rapportera. 
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11. Samarbetspartners: 
Lars har meddelat att vi har 1 ny partner på ingång för reklam i hallen. 
Vi uppmanar återigen 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. 
 

12. Kommittéer: 
Tävlingskommittén: Inget nytt att rapportera. 
Utvecklingskommittén: Genomgång av protokollet från mötet som hölls den 11/4 i 
Boulehallen. 
 

13. Telefon/Bredband: 
Inget nytt att rapportera. 
 

14. Caféterian: 
Denna stänger verksamheten den 1/5 -22. 
 

15. Idrottsskolan: 
Vi kommer att arrangera 3 omg á 4 pass under nästa säsong, dessa kommer att läggas ut på 
gemensamt ansvar för medlemsklubbarna.  
 

16. Kvarstående frågor: 
Förvaring utlåningsklot 
Skrotning klot 
Introduktionskvällar 
 

17. Övriga frågor: 
Från och med nästa styrelsemöte så kommer dessa att hållas på onsdagar. 
 

18. Nästa möte: 
Styrelsemöte den 25/5-22 kl: 18:00 i Boulehallen. 
Till detta styrelsemöte kallas alla ordförande för respektive bouleklubb då ett beslut skall 
tas gällande hallvärd säsongen 2022-23. 
Samt styrelsemöte den 24/8-22 kl: 18:00 i Boulehallen. 

 
19. Mötets avslutande: 

Jan-Åke tackade de närvarande för ett väl utfört möte. 
 
 
Vid Pennan: 
 
 
Leif Mollberg 
 
 
Justeraras: 
 
 
 
J-Å Brandt  Lars-Göran Axelsson 


