Protokoll Styrelsemöte 2021-03-15
Plats:

Teams

Tid:

18:00

Närvarande:

Jan-Åke Brandt
Krister Salomonsson
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Anna-Maija Gustafsson
Bernt Johansson

Göran Larsson
Leif Mollberg

Anteckningar
1.

Mötets öppnande:
Jan-Åke öppnade Teamsmötet och hälsade alla välkomna.

2.

Ersättare för ordinarie ledamot:
Bernt ersatte Kicki Nilsson som ej kunde deltaga.

3.

Dagordning:
Godkändes.

4.

Justering av dagens protokoll:
Anna-Maja jämte ordföranden.

5.

Föregående protokoll:
Teamsmötet den 8/2-21 gicks igenom och lades till handlingarna.

6.

Ekonomi:
- Ekonomisk rapport:
Anna-Maja gick igenom ekonomin som fortsatt ser bra ut, inga stora ändringar sedan
senaste mötet.
- Ansökan bidrag (Walle Kuusk stiftelse):
Vi kommer att söka ett bidrag ur denna fond för en ny högtalaranläggning.
- Bank:
E-tjänster som vi har på banken är ändrat så att Anna-Maja och Jan-Åke har tillgång till
tjänsten.
- Skatteverket:
Ansökan om befrielse att lämna särskild uppgift har beviljats.
En namnändring är dessutom gjord då det var en smärre defekt i hur de stavat Borås
Bouleallians.
- Övrigt:
Vi kommer att köpa färgpatroner från 123Ink då dessa är betydligt billigare att införskaffa
via dem.

7.

Försäkring:
Idag har vi en försäkring för Boulehallen på 1 st basbelopp. Beslöts höja denna till att gälla
4 st basbelopp. Detta medför en ökad kostnad på 477:- om året.

8.

Bokföringsprogram:
Nytt bokföringssystem, Visma, har införts. All information har överförts från gamla
systemet, Promikbook, dock används enbart bokföring från och med år 2018 i Visma.

9.
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Årsmöte:
- Handlingar
Vi gick igenom dokumentation som kommer att skickas ut till respektive medlemsklubb
samt läggas upp på vår hemsida.
- Övrigt
Kallelse till mötet samt att det kommer hållas i Teams är utskickat

10. Underhåll/reparationer/Investeringar:
-Vattenläcka:
Vesa Myllylä, förvaltare på Borås kommun, kommer att se över detta problem.
-Ljudanläggningen:
Göran Carlén och Hans Höglin har kontrollerat vår anläggning. Det är 2 st förstärkare
som är trasiga. En komplett ny anläggning beräknas kosta ca 20.000:- + arbete. Vi kommer
att söka ett bidrag för denna nya anläggning.
-Perrongerna:
Borås Petanque kommer att utföra detta arbete under våren enl. tidigare beslut + att sätta
på en ny kantlist emot spelkvadraterna. Det kommer att bli en kostnad för lackfärg,
slippapper, lister mm för detta arbete
11. Skrivelser:
Från Skatteverket; Befrielse att lämna särskild uppgift.
12. Hemsidan:
Vår hemsida är nu uppdaterad till senaste version.
13. Kommittéer:
- Hallkommittén:
Denna kommer att utgå då den går in i Utvecklingskommittén för hallen.
- Tävlingskommittén:
Inget nytt.
- Förhandlingskommittén:
Hans-Olow Hansson har entledigats på egen begäran från detta uppdrag.
- Reklamkommittén:
Lars Svanteson har utsetts som ordförande för denna kommitté.
- Utvecklingskommittén:
Samtliga ordföranden i medlemsklubbarna kommer att ingå i denna grupp tillsammans
med Leif Mollberg som är ordförande.
14. Telefon/Bredband:
Inget att rapportera.
15. Kvarstående frågor:
- Renovering perronger
- Förvaring utlåningsklot
- Skrotning klot
- Introduktionskvällar
16. Övriga frågor:
Diskuterades hallserien.

17. Nästa möte:
Kommer att äga rum den 29/3-21 kl:18.00 och detta är BBA’s årsmöte.
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18. Mötets avslutande:
Jan-Åke tackade närvarande för deltagandet på detta Teamsmöte och förklarade mötet
avslutat.
Vid Pennan

Leif Mollberg

Justeraras:

Jan-Åke Brandt

Anna-Maija Gustafsson

