BORAS BOULEALLIANS
Plats: Borås Boulecenter

Datum: 770220
Tid: 17.30
Närvarande: Arne Levin, Lars-Göran Axelsson, Bertil Tunje, Jan-Olof Bengtsson, Stefan
Östanbäck (fr.o.m. §7) Göran Carl6n (tävlingskommitt6n), Lars Svanteson( reklamkommitt6n), Mikael Levin(hallvärd), Bengt Toreson(revisor).
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§L. Mötets öppnande
Vice ordf Arne Levin öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§2. Ev. suppleant som ordinarie ledamot
Jan-Olof Bengtsson deltar i mötet som ordinarie ledamot
§3a. Fastställande av dagordning
Fastställdes i enlighet med förslaget
§4. Justering av dagens protokolljämte mötesordföranden
Till justerare valdes Lars-Göran Axelsson

§5. Föregående mötes protokoll
Protokollen från mötet t6tZL9 och från mötet L70116 godkändes och lades till
handlingarna
§6. Anmälan av övriga frågor

lnga övriga frågor anmäldes

"L

§7. Rapport från AU
Vid möte med samtliga medlemsföreningars ordförande eller ställföreträdare den
15 februari presenterades en tävling mot Göteborgslag den 25/3. 16 lag från respektive
stad i klassen V60t. Klubbanmälan senast den28/2 tillArne Levin.
Vid mötet diskuterades också BBA:s stadgar, §§ 5 och 8 och ett förtydligande av dessa
samt en ev. förändring av de förmåner, som respektive medlemsförening har enligt
beslut 20131128" Styrelsen beslöt att den senare frågan ska diskuteras på årsmötet.
§8. lnkomna skrivelser
lnga skrivelser fanns att redovisa
§9, Ekonomisk rapport
lngen resultat- eller balansräkning presenterades. Stefan Östanbäck meddelade att det
vid dagens datum finns c:a 74500 kr på kontot. Skriftlig dokumentation efterlystes.
§10 Slutsatser av hallenkäten
Bertil Tunje redovisade hallkom mittdns förslag m ed anledning hal len käten.
Grus bör läggas på banorna 1-8. Hallkommittdn föreslår att detta sker tisdagen den 7/3
med början kl. 18.00. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
Vidare föreslås att allt grus byts ut i sommar. Styrelsen gav hallkommitt6n i uppdrag att

-{,ry'
^'j/

#,arf

snarast ta in anbud på lämpligt material, så att kostnaden kan tas med i ansökan till
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.
Vattning av banorna bör ske med inriktning att undvika dammspridning och vid
krattning bör styvare krattor användas. Styrelsen beslöt att inköpa fler sådana.
Mikael Levin ombesörjer detta.
§L1 lnför årsmötet 170327
Kallelse utlämnad till klubbarna 7512 och finns uppsatt i boulehallen och utlagd på
hemsidan. Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga vid nästa styrelsemöte.
Stefan Östanbäck ansvarar för förvaltningsberättelsen och Arne Levin för verksam-

berättelse, verksam hetsplan och budget.
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§ 12 Kommittårapporter
Tävlingskommittdn: Hallmästaren spelas 170403-06. SSö, DAI KIF och BOR ansvarar
för värdskapet var sin dag. Medaljer beställs av SSÖ. De totala intäkterna fördelas i
lika delar till respektive klubb.

Reklankommittdn: Lars Svantesson arbetar med förnyelse av tidigare sponsorkontrakt.
Företasskommittdn: Hallen uthyrd kvällstid 16/3 till sponsrande företag.
§13. Nästa möte
Nästa möte äger rum i Boulehallen den 14 mars kl. 18,00
§14. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för de närvarandes medverkan och avslutade mötet.
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