Protokoll styrelsemöte 2021-06-14
Plats:

Teams

Tid:

18:00

Närvarande: Jan-Åke Brandt, Leif Mollberg, Arne Levin, Inga-Britta Carlsson,
Krister Salomonsson, Kenneth Harrysson, Göran Larsson.

Anteckningar
1.

Mötets öppnande
Jan-Åke öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte.

2.

Ersättare för ordinarie ledamot
Kenneth ersätter Anne som ej kunde närvara.

3.

Dagordning
Denna godkändes.

4.

Justering av dagens protokoll
Arne tillsammans med ordförande.

5.

Föregående protokoll
Jan-Åke gick igenom detta och redovisade statusen på de punkter som fanns på
protokollet.

6.

Ekonomi
- Ekonomisk rapport: Inget nytt då inte mycket har hänt, endast någon mindre räkning som
har betalats.
- Avgifter 2021: Inga förändringar på detta.

7.

Personal
Jan-Åke kommer att kontakta Arbetsförmedlingen om behovet av att anställa 1st peronal
till boulehallen för kommande inomhussäsong, samt ytterligare 1 kontakt med dem i
augusti.

8.

Underhåll/Reparationer/Investeringar
Inget nytt sedan senaste styrelsemötet.

9.

Skrivelser
Vi har skickat in ett antal formulär till S-E Banken som velat ha in lite varierande
kompletterande upplysningar.

10. Hemsidan
Krister och Jan-Åke kommer att uppdatera denna.

11. Kommittéer
- Tävlingskommittén: Inget nytt.
- Reklamkommittén: Inget nytt
- Utvecklingskommittén: Kommer att kalla till möte i september.
12. Företagsboule
Vi kommer att starta upp med att kontakta ett antal företag till arrangemang under
kommande säsong.
13. Kvarstående frågor
- Renovering perronger: Pågår
- Förvaring utlåningsklot: Inget nytt
- Skrotning klot: Utförs ej för dagen.
- Introduktionskvällar: Inget nytt.
- Ljudanläggning: Inget nytt - avvaktar svar från Walter Kuusks minnesfond.
- Reparation vattenläcka: Inget nytt
- Mässa för äldre: Inget nytt
- Idrottsskolan: Inget Nytt
- Telefon/Bredband: Inget Nytt
14. Övriga frågor
- Samtliga som avtackades för sina insatser inom BBA har hört av sig och tackat för
presentkortet, detta hade uppskattats väl av berörda.
- FAS jagar någon ny som kan hålla i deras aktiviteter i boulehallen kommande säsong.
BBA har erbjudit att ställa upp med att undervisa hur man organiserar och sköter
resultatredovisningen. Mer info under hösten.
15. Nästa möte
- 23/8-21 ev i hallen samt den 20/9-21
16. Mötets avslutande
Jan-Åke tacka och avslutade mötet.

Sekreterare:

Leif Mollberg

Justeras:

Jan-Åke Brandt

Arne Levin

