BORÅS BOULEALLIANS
Plats: Borås Boulecenter

Datum: 770116
Tid: 17.30
Näruarande: Stefan östanbäck, ordf, Arne Levin (t.o.m. § 10, hallkommittån) Mona Larsson,
,
Annika wetterholm, Lars-Göran Axelsson, Birgitta Thorell (§ 1), BertilTunje, Göran carl6n
(tävlingskommittdn), Lars Svanteson( reklamkommittdn), Mikael Levin(hallvärd) Jan
,

Lehtonen(valberedningen), Lars Sten(valberedningen), Leif Fällmar(revisor), Bengt
Toreson(revisor).
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§1. Mötets öppnande
Ordförande Stefan Östanbäck hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Ledamoten Birgitta Thorell meddelade att hon lämnar styrelsen i samband med
kommande årsmöte och lämnade därefter dagens möte.
På ordningsfråga angående kallelsen till styrelsemöte, beslöts att kallelse ska sändas ut
av sekreteraren en vecka före kommande styrelsemöte.
§2. Ev. suppleant som ordinarie ledamot
lngen suppleant närvarande
§3a. Fastställande av dagordning
Fastställdes i enlighet med förslaget
§3b. Val av sekreterare
Till mötessekreterare valdes Bertii Tunje
§4. Justering av dagens

protokolljämte ordföranden

Tilljusterare valdes Mona Larsson
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§5. Föregående mötes protokoll
Protokollet delades ut, men då det inte justerats av den valde justeraren, beslöts att
frågan behandlas på nästa styrelsemöte.
§6. Anmälan av övriga frågor
lnga övriga frågor anmäldes

§7. Rapport från AU
lnget att rapportera
§8. lnkomna skrivelser
Behandlades skrivelse från Herman Thorell, pOM.
Fastställdes den totala hallhyran för Fyrlingen fördelat enligt följande: V55 torsdag
10 kr/spelare, 560 kr, kvällstävling fredag (gratis tävling), lördag och söndag 3000 kr,
totalt 3560 kr.
Fastställdes POM:s andel av sponsorintäkterna $A% av 14L51 kr) i samband med
Eurocup

till 5660 kr.

;

t4

t{{

§9. Ekonomisk rapport
lngen resultat- eller balansräkning presenterades. Kassören meddelade att dagens netto
är c:a 124' och att det finns fodringar på c:a 34'. Kassören meddelade att hon lämnar
styrelsen i samband med årsmötet.2OL7.
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§10. Kommitt6rapporter
Hallkommitt6n: Bertil rapporterade från städkvällen den 3 januari, då 23 medlemmar,
fördelade på sex klubbar deltog. Hallkommitt6n tackade alla för hjälpen.
Beslut: Dammsugarna ska lämnas in för service och två stycken trappstegar ska
inköpas. Mikael ombesörjer detta,
Bertil delade ut och presenterade ett dokument (Bilaga 1) innehållande analyser och
slutsatser av höstens hallenkät. Beslöts att ärendet behandlas vid nästa styrelsemöte.
Tävlineskommitt6n: Påpekades vikten av att ha nära kontakt med cafeterian i samband
med tävlingar i hallen och att i inbjudan till tävlingarna presentera matutbudet.
Reklamkommittdn: Lars efterlyser en efterträdare, men lovar att ta hand om "gamla"
kunder. Han har kontakt med revisionsbyråer för hjälp med årsbokslut och meddelar
att Citygross kommer att ha firmakväll i hallen ifebruari.
§11. övriga frågor
* Fastställdes att årsmötet äger rum den27/3
kl. 18.30 i Mariedalstugan (Stefan kollar)
* Beslut: Jan-Åke Brandt har tillgång till plåtskåp
och fri träning under ZAt7.
* Beslut: Lars Svanteson erhåller bilersättning
enligt 50 mil å 18.50 = 925 kr.
§12. Nästa möte
Nästa möte äger rum i Boulehallen den ZAl2 kl. 17.30
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§13. Mötets avslutande
Revisor BengtToreson ställde frågor om samarbetet mellan ordförande och kassör
och betonade vikten av att förbättring borde ske.

Ordföranden tackade för de närvarandes medverkan och avslutade mötet.
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