BORÅS BOULEALLIANS

Styrelsemöte BBA

Plats: Boulehallen Datum: 2018-03-12 Tid: 18.30
Närvarande: Arne Levin, Kerstin Svan, tnga-Britta Carlsson Lars-Göran Axelsson, Krister
Salomonsson, BertilTunie, Ove Sjöberg, Göran Car!6n, Leif Mollberg, J-O Bengtsson,
Leif Fä!lmar
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öppnande:
Ordf Arne [evin öppnade mötet och hälsade alla välkomna

1. Nlötets

,\*

2. Val av suppleant(er) som ordinarie ledamot:
Ingen då alla ordinarie var närvarande.
3. Fastställande av dagordning:
Dagordningen fastställdes enl. ett gammalt dokument då ny saknades pga dator

problem.
4. Justering av dagens protokoll jämte ordförande:
J-O Bengtsson
5. Föregående mötesprotokoll.
Saknades och kunde inte gås igenom pga dator problem.
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6. Ekonomisk rapport:
Kassören delade ut och gick igenom uppföljningen av budgetutfallet per 18-02-28. Det
sorm kan konstateras är att vi behöver ha in mer inkomster iform av banhyra &
reklamintäkter. I övrigt inga större awikelser emot plan.
7. Inkomna skrivelser:

Inga inkomna skrivelser.
8.

Rapporter från kommitt6erna:
Hallkommitt6n:
Det kommer att bli en städdag i hallen den 2/5-18 Samling kl 17.00
Vi behöver byta ut "vinkelplåtarna" på träperongerna då dessa börjar att gå sönder.
J-O Bengtsson kollar upp ett ersättnings material för dessa som kommer att bytas ut
på städdagen.
Förhandl in gskom mitt6p
Ett nytt möte på Kransmossen kommer att hållas den2414-18. Detta är ett
uppföljningsmöte med Borås kommun ang bl.a en bouleanläggning för utomhusspel.
Göran Carl6n närvarar på detta för BBAs räkning.
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Tävlingskommitt6n:
Ilallserien är nu avslutad, då det fanns önskemål i samband med finalspelet
beslutades att en Hallserie mini skulle startas den 13/3-L8 med finalspel den2414-18.
AnmäIan till Uteknallen har öppnats.
Alla uppmanas att titta i tävlingskalendern om och när det är tävlingar.
Reklamkommitten:
Krister jobbar med att förnya avtal ang. reklamen i hallen.
Det behövs hjälp av alla medlemmar / medlemsklubbar att få kontakt med företag
som vi kan jobba med att skriva reklamavtal med.
Plantagen kommer att byta ut och förnya växterna i hallen senare i vår.
Företagskommitt6n:
Vi jobbar på att få in reklam i Viaredsbladet för att kunna knyta till oss ev6nt i hallen
fr.o.m hösten -1.8
9. övriga frågor.
Ett förslag om annan banhyra/förmån fiir medlemsklubb vid ett jubileum.
Arbetsgruppen tar tag i denna fråga och kommer med ett förslag om hur detta i så

fall kan

se

ut.

Ytterdörren låses k122.00, Securitas sköter bevakningen och besöker hallen med
jämna mellanrum så att allt ser ok ut.
Ang Kransmossens utebanor så återkommer vi med info så fort vi har fått info från
mötet som kommer att hållas den2414-18
Inge har semester 15-16/3 -18 närvarande klubbar/deltagare sköter om banorna dessa
dagar.
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Inför årsmötet.
Samtliga dokument är klara inför årsmötet finns tillgängliga i boulehallen fr.o.m

10.

1913-18

LL. Nästa möte.

Är årsmötet och kommer att hållas 26t3-18 kl 18.30 i Mariedals klubbhus på
kransmossen.
Direkt efter årsmötet kommer ett konstituerande möte att hållas.

12. Mötets avslutande:

Arne Levin avslutade mötet.
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