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Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Borås Bouleallians (BBA) får härmed avge följande berättelse för verksamheten
2020.
Årsmöte
Detta märkliga år blev inte mycket som planerat och t.ex fick det planerade årsmötet i mars
ställas in och ägde istället rum den 29 april och genomfördes som ett telefonmöte.
Förtroendevalda
Styrelsen har bestått av Bertil Tunje, ordförande, Lars-Göran Axelsson, vice ordförande,
Anne-Maija Gustafsson, kassör, Leif Mollberg, sekreterare, Kicki Nilsson, ledamot, Göran
Larsson, ledamot, Krister Salomonsson, ledamot, Bernt Johansson, suppleant och Hans-Olow
Hansson, suppleant. Den sistnämnde lämnade av personliga skäl sitt uppdrag i juni månad.
Revisorer har varit Lisbeth Westberg och Herman Thorell och revisors- suppleant Inga-Britta
Carlsson.
Valberedningen har bestått av Mona Larsson och Lars Stenborg.
Anställd
Under januari – april var Qasim Najafi anställd som hallvärd på deltid.
Sammanträden/möten
Under året har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden, inkl det konstituerande
sammanträdet. Vid 3 av dessa har representanter för medlemsföreningarna deltagit.
I januari hölls ett möte med representanter för medlemsföreningarna och serveringens
arrendator, Rasmus Blom, för att diskutera hur den planerade tävlingsverksamheten skulle
påverka serveringens öppethållande.
Den 17 augusti träffades styrelsen, representanter för medlemsföreningarna och blivande
hyresgäster (totalt 37 personer) för att diskutera upplägget av höstens uthyrning.
Den 18 september hölls ett möte med blivande hallvärdar för genomgång av arbetsuppgifter
m.m.
Verksamhet
Under januari/februari och halva mars pågick verksamheten som vanligt med fasta
bokningar i samma utsträckning som under hösten 2019. Till detta ska läggas fyra
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sanktionerade tävlingar, en osanktionerad tävling, Idrottsskolan – där barn i åk 3 fick
möjlighet att pröva på att spela boule och Senior Sport School – där 60+are också fick tillfälle
att pröva vår idrott. Medlemsföreningarna bedrev sin träning varje vecka och Hallserien
lockade många spelare. Några tillfälliga bokningar med hyra av klot och instruktör hanns
också med.
I början av mars blev Covid 19-pandemin och dess konsekvenser mer och mer tydlig och
efter myndigheternas rekommendationer beslöt BBA att stänga hallen fr.o.m. den 16 mars
för grupper. Det var dock möjligt för enskilda personer med innehav av träningskort att
bedriva enskild träning.
Vår anställde Qasim fick nu i uppdrag att påbörja arbetet med att renovera träperrongerna,
som ju var en av punkterna i årets verksamhetsplan. Tyvärr hann detta arbete inte helt
slutföras innan han slutade sin anställning.
Under sommaren avtog pandemin kraftigt och styrelsen beslöt att erbjuda bokningar i hallen
fr.o.m. början av september, dock med restriktioner avseende hur många personer som
skulle få vistas i hallen samtidigt. För att erbjuda så många som möjligt att boka tid,
ändrades hallschemat till att omfatta fyra pass per dag à tre timmar istället för tre pass à fyra
timmar med max 50 personer i hallen samtidigt. Denna fråga och flera andra (bl.a. hyres gästernas ansvar för vattning och bandragning) kommunicerades med de blivande
hyresgästerna på det tidigare beskrivna mötet den 17 augusti. Några få av tidigare
hyresgäster valde att inte boka tider under hösten.
Det ekonomiska läget visade tidigt att alliansen inte skulle ha råd att anställa en hallvärd
under hösten -20 och för att klara städning, tömning av papperskorgar, påfyllning av
handdukar och tvål m.m. ombads föreningarna att tillfråga sina medlemmar om de kunde
tänka sig ställa upp någon/några timmar en dag i veckan och fungera som hallvärd. Totalt
anmälde sig ett 15-tal medlemmar att hjälpa till.
Tyvärr blev smittspridningen i landet kraftigare under hösten och i slutet av oktober kom
rekommendationer från myndigheterna som gjorde att hallen fick stängas på nytt den 29
oktober, till att börja med i tre veckor. Stängningen förlängdes senare året ut. Även under
denna stängning tilläts enskild träning. Detta innebar en stor försäljningsökning av
träningskort. Totalt såldes 44 st. Tyvärr kunde dessa inte utnyttjas längre än till den 21
december, då staden beslöt stänga alla idrottshallar till den 24/1 2021.
S.k. städdagar har genomförts den 26/8, 7/10 och 16/12 med bra deltagande från
medlemsklubbarna.
Verksamhetsplanens olika delar har i varierande grad genomförts. Tyvärr har
allt arbete med att utöka antalet sponsorer liksom ett ev. försök att starta en s.k.
företagsserie helt lagts åt sidan, då förutsättningarna för dessa punkter i verksamhetsplanen
helt försvunnit med anledning av pandemin och dess återverkningar för företagen och i
samhället.
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Tack
Styrelsen vill till sist framföra ett hjärtligt tack till alla, som på olika sätt, bidragit till att
genomföra våra aktiviteter.
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