
 

 

 
Styrelsemöte 2022-08-24 
 

Plats: Borås Boulehall 
 

Tid:  18:00 
 
Närvarande: Jan-Åke Brandt  Inga Britta Carlsson  Göran Larsson  Arne Levin 
 Krister Salomonsson Anne Gustafsson  Lars-Göran Axelsson  Leif Mollberg  
 
 
1. Mötets öppnande 

Jan-Åke öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna. 
 

2. Ersättare för ordinarie ledamot 
Behövdes ej då samtliga ordinarie närvarade. 
 

3. Dagordning 
Denna godkändes. 
 

4. Justering av dagens protokoll 
Krister valdes att justera dagens protokoll jämte ordförande till detta. 
 

5. Föregående protokoll: 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomi 
- Ekonomisk rapport 
Denna ser fortsatt bra ut, bokningar av hallen har börjat komma in och säsongen ser ut att 
kunna bli bra. 
- Torsdagsknallen 
Denna kommer att startas upp igen på torsdagar i BOR’s regi enligt tidigare premisser. 
 

7. Personal 
- Hallvärd 
Jan-Åke gick igenom förutsättningar för anställningen av Leif som Hallvärd. Lars Andersson 
kommer att gå in som ordinarie ledamot och Leif kommer att bli adjungerad sekreterare. 
 

8. Gemensamt ansvar 
YME och HOV kommer att ha en gemensam städdag i hallen vid månadsskiftet aug/sept. 
 

9. Underhåll/Reparationer/Investeringar 
Det har inte varit något mer läckage från taket under sommaren då stuprännorna gicks 
igenom i maj med berörd personal från kommunen. 1 st lampa som ej fungerar är också 
rapporterad.  
 

10. Skrivelser 
Finns inga nya inkomna. 
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11. Hemsidan 
Denna kommer att uppdateras med den nya styrelsens sammansättning samt hallvärd. 
Annars inget nytt. 
 

12. Samarbetspartners 
- Rapport 
Allékliniken är nytecknad sponsor. Lars Svantesson fortsätter tillsvidare som vanligt att jobba 
med våra partners. 
 

13. Kommittéer 
- Tävlingskommittén 
Göran Carlén kommer att sammankalla till samordning av nästa års tävlingsverksamhet. 
- Reklamkommittén 
Inget att rapportera. 
- Utvecklingskommittén 
Inget att rapportera. 

14. Caféterian 
För närvarande vet vi ej ett exakt datum på när de öppnar men troligtvis i mitten på 
september. 
 

15. Telefon/Bredband 
- Avgift Bahnhof 
Avgiften för detta abonnemang har höjts till 249:-/mån, vilket ff är ett bra pris om man 
jämför med liknande leverantörer.  
 

16. Bansponsring 
Vi kommer att starta upp bansponsring för privatpersoner/föreningar samt företag. Design 
på skylt är bestämd för kommande säsong och denna skylt kommer att sättas upp över resp. 
scorebord på banorna. Pris kommer att vara 500:- för privatperson/förening samt 1000:- för 
företag. För privatperson kommer ett rabatterat träningskort, fn 125 kr/kalenderår, att 
erbjudas köparen. 

17. Kvarstående frågor 
- Förvaring utlåningsklot 
- Skrotning klot 
- Introduktionskvällar  
PRO har erbjudits ett introduktionsprogram om boule men där återkommer vi med mer info 
när denna finns. 
- Idrottsskolan; gemensamt ansvar: 
Idrottsskolan kommer att återkomma med mer uppgifter inom kort. Det kommer att vara  
2 st perioder under hösten samt 2 st under våren. SSÖ samt KIF föreslås ta hand om 
hösteventen och vem som tar hand om de på våren återkommer vi med. Respektive klubb 
kommer att kontaktas av idrottsskolan för att komma överens om lämplig dag samt tid. 

 
18. Övriga frågor: 

- SISU utbildning 
Ett utbildningsprogram är utskickat till styrelsemedlemmarna, vid intresse att gå någon av 
dessa så kan man kontakta Jan-Åke om detta som förmedlar mer info. 
 

19. Nästa möte:  



Kommer att ske 28/9-22 samt ett den 26/10-22 båda kl:18.00 
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20. Mötets avslutande 
Jan-Åke tackade närvarande på mötet som avslutades. 

 
 
 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
Leif Mollberg 
 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
Jan-Åke Brandt   Krister Salomonsson  


