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      Plats:  Borås Boulehall 

      Tid: 18:00 

 

      Närvarande Jan-Åke Brandt Anna-Maija Gustafsson Göran Larsson 
 Arne Levin Kenneth Harrysson Lars Andersson 
 Lars-Göran Axelsson Krister Salomonsson Leif Mollberg 
 

 

       Anteckningar 

1. Mötets öppnande 

Jan-Åke öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 

 

2. Ersättare för ordinarie ledamot 

Behövdes ej. 

 

3. Dagordning denna godkändes 

Denna godkändes. 

 

4. Justering av dagens protokoll 

Göran L. valdes att jämte ordf justera dagens protokoll. 

 

5. Föregående protokoll 

Lästes och lades till handlingarna. 

 

6. Ekonomi 

- Ekonomisk rapport: 

Denna löper på enl budget och ser bra ut. 

Plansch ”Skäggmes” beställd hos Eskils Tryckeri. 

- Fakturering: 

Löper på bra. 

 

 

7. Personal 

Fungerar bra enl plan. 

 

8. Underhåll/Reparationer/Investeringar 

Mikael Hedberg på Borås Kommun är kontaktad så att vi skall kunna hålla ett möte med berörd personal 

för att gå igenom de förbättringar som behöver utföras på fastigheten, bl.a så utförs ej underhåll av 

ränndalarna för regnvatten vilket medför att det läcker in vatten vid nederbörd. 

 

9. Skrivelser 

Finns inga att rapportera. 

 

10. Hemsidan 

Löper på bra och uppdateras kontinuerligt. 
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11. Samarbetspartners 

- Avtal: 

Inga nya avtal är för dagen skrivna. 

- Bansponsring: 

28st avtal gällande bansponsring  är skrivna. 

 

12. Kommittéer 

- Tävlings samt Utvecklingskommittéerna: 

Finns ej något nytt att rapportera. 

 

13. Gemensamt ansvar 

- Idrottsskolan: 

KIF har haft träning med Kristinebergsskolans ungdomar under 4v. 

SSÖ kommer fr.o.m V45 (9/11) och 4v framåt att ha hand om ungdomar från Trandaredsskolan. 

-  Gemensamt arbete: 

DAL samt POM kommer kommande veckor att se över snören i hallen samt behov av 

grusförbättringar. 

Detta arbete kommer att vara slutfört V49. 

 

14. Caféterian 

Inget nytt att rapportera. 

 

15. Telefon / Bredband 

Inget nytt däremot kommer vi att kolla upp om det finns någon felaktig adress till BBA gällande Hallon. 

 

16. Kvarstående frågor 

- Förvaring utlåningsklot / skrotning av klot: 

De gamla rostiga målkloten samt förvaringsställningen till dessa längst ner i hallen kommer att 

skrotas. Vill man låna målklot vid träning så finns det klot i skåp nr 33 längst ner till vänster att tillgå. 

- Introduktionskvällar: 

Finns inget planerat för närvarande. Däremot kommer hallvärden att informera de grupper som har 

träning i hallen att de är välkomna att höra av sig om de vill ha information/utbildning i regelverk 

samt spel gällande boule.  

- Avgift vid träning före tävling: 

Vid nästa möte 30/11 med klubbordförandena kommer vi att fortsätta frågan om eller vad vi ev 

skall ta betalt för om ex en klubb kväll före en stor tävling skall behöva betala för att prova banorna 

en liten stund. Ex som var nu i helgen 22-23/10 då det var Finalspel i Svenska cupen för V55 o V65 

och en del lag/spelare var i hallen och spelade en stund. 

 

17. Övriga frågor 

Den 14/12 på styrelsemötet med förtroendevalda och klubbordförande så kommer vi att avsluta mötet 

med lite boule samt en jultallrik enl tradition. 

 

18. Nästa möte 

Kommer att äga rum den 30/11 samt den 14/12, båda mötena med klubbordförandena. 

 

19. Mötets avslutande 

Jan-Åke tackade närvarande på mötet som avslutades. 

 

 

 

 



 Sid 3 (3) 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Leif Mollberg 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Jan-Åke Brandt    Göran Larsson 

 

 


