
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Boulealliansen Varberg 22-05-10 i 
Boulodromen 

 
 

Närvarande: Ordförande Mats Peterson (VAR), kassör Per Qvenild (LÄJ) ,sekreterare 
Margaretha Antonsson (FVV), Bo Karlberg (ÅSK), , Torsten Paulsson  (PRO), Sven-Olof 
Johansson (PRO), Marika Svensson (LÄJ), Bengt- Erik Andersson (DER) 
 
Anmält frånvaro: Bengt-Åke Ivarsson, Olle Hällqvist (FVV), Jan-Olof Olsson 
 
§ 84  Mötet öppnas 
         Ordförande Mats Peterson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet  
          öppnat. 
 
§ 85  Val av justerare 
         Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Marika Svensson. 
 
§ 86  Dagordning fastställs 
         Dagordningen fastställs med tillägg § 89b/, 92a/ 92b/, 94b/ 
 
§ 86  Föregående protokoll, genomgång och uppföljning 
         Protokoll  från 25 april föredras och godkänns 
 
§ 87  Inkomna skrivelser 
         a/ Från Erika Sjöwall, Varbergs kommun angående samverkan. 
         Inbjudan till träff på Folkets Hus 19/5 avseende IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) 
         se även § 89b/ 
 
         b/ Från Åskloster BK angående utträde ur Alliansen. 
          Ansökan, daterad 22-01-25, bifogas protokollet. Föreningen erbjuds och accepterar  
          betänketid för att diskutera ett samarbete med Derome BK inom Alliansen. Om detta  
          inte går att genomföra ändras datum för uppsägning till dag för detta möte med  
          verkställighet stadgeenligt efter 6 månader. Bifogas protokollet, bil. 1. 
 
§ 88  Ekonomisk rapport  
         Per Qvenild meddelar att delrevision kommer att genomföras i slutet på maj.  
         I kassan finns per dags dato 128.000kr. Ny, enklare kontoplan håller på att  
         läggas upp. Våra solljuspaneler producerar 150-250 KwH/dygn, vilket innebär att 
         vi säljer el i dagsläget. Ett nytt, lätthanterligt elektroniskt kassasystem, där man  
         även kan betala med kort, kommer att tas i drift i höst.  
 
§ 89  Övriga rapporter 
         a/ Trippeltävlingen 28 april 
          Samtliga startavgifter skulle oavkortat skickas till Läkare utan gränser  
          /Ukraina. Alla föreningar bidrog även med samma summa ur egen kassa. SPF      
          skänkte dessutom sina vinstpengar i vinterserien. Totalt skickas 20.400 kr.  



 

 

          b/ IOP 19/5 
          De närvarande, däribland Olle Hällqvist och Margaretha Antonsson från boule - 
 klubbarna, fick en orientering om vad IOP innebär. Vi fick också information från  
          representanter  för Röda Korset i Laholm hur de har använt modellen för att få 
          personer, som annars står utanför arbetsmarknaden, att jobba hos dem. Detta kan 
          vara en modell för att integrera invandrare i vår verksamhet. 
 

§ 90  Bordlagt ärende 25 april: Vattenfallsmästerskapet 15-16 september 
         De vill  hyra våra banor för detta mästerskap samt funktionärer och domare. Även   
         caféförsäljning ska ingå. Per Qvenild förhandlar med dem om priset; utgångsläget 
         är 6.000kr/dag.   
 

§ 91   PM 
           
§ 92  Att åtgärda inder sommaren 
         a/ Handlingsplan bifogas detta protokoll Bil. 2. Skickas även till alliansföreningarna. 
 

         b/ Stadgarna 
         Stadgeändringarna från årsmötet ska skrivas in. Per Qvenild gör detta. 
 

§ 93  Sommarserien, fortsättning 
         Höstomgången startar en vecka senare än planerat på grund av Boule-SM 

 

§ 94 Övriga frågor 
        a/ Hemsideansvarig 
        Christer Sandberg tillfrågas 

 

        b/ Kulknappens strandcup 
        De vill låna följande utrustning från Alliansen: kyl, frys, hjärtstartare, kaffebryggare- 
        och -värmare, förbandslåda. Detta beviljas. De ska betala för elförbrukning. 
 

§ 95 Nästa möte 
        Nästa möte blir 2 augusti kl 11. 
 

§ 96 Mötet avslutas 
       Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 

 

Vid protokollet                                                 Justeras 

 

 

 

Margaretha Antonsson                                     Marika Svensson 
         
 

 

 Mats Peterson 
 ordförande  
 

 



 


