
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Boulealliansen Varberg 22-04-25 i 
Boulodromens café 

 
 

Närvarande: Ordförande Mats Peterson (VAR) vice ordförande Bengt-Åke Ivarsson (DER) 
sekreterare Margaretha Antonsson (FVV) ledamot Olle Hällqvist (FVV), ledamot Torsten 
Paulsson (PRO) suppleant Sven-Olof Johansson (PRO) suppleant Kenneth Johansson 
(FVV) 
Anmält frånvaro: kassör Per Quenild (LÄJ) ledamot Bo Karlberg (ÅSK) 
 
§ 69 Mötet öppnas 
       Ordföranden Mats Peterson hälsar de närvarande välkomna och förklarar          
       mötet öppnat. 
 
§ 70 Val av justerare 
        Till att justera dagens protokoll utses Torsten Paulsson 
 
§ 71 Dagordning fastställs 
        Dagordningen fastställs med tillägg 8 b/ 
 
§ 72 Föregående protokoll, genomgång och uppföljning 
        Protokoll från årsmötet och konstituerande mötet 30 mars godkänns och läggs till 
        handlingarna. 
 
§ 73 Inkomna skrivelser 
        Förekommer ej 
 
§ 74 Ekonomisk rapport 
        Bordläggs till nästa möte 
 
§ 75 Övriga rapporter 
        Rost i väggbalkarna där de övergår i betong har observerats. Överlämnas till  
        fastighetsgruppen för åtgärd. 
 
§ 76 Rutiner i styrelsearbetet 
        a/ Adresslista 
        Förteckning över  alla i styrelsen och suppleanter samt dem som efter årsmöte ingår i     
        de olika arbetsgrupperna görs av sekreteraren. Föreningarna rapporterar nya namn  
        till sekreteraren snarast (de som inte redan gjort det). 
  
        b/ Kallelser och protokoll 
        Sekreteraren skickar ut kallelse till möten efter samråd med ordföranden.  
        Protokoll skickas via mail till ordförande och protokollsjusterare för granskning.  
        Efter OK från dem skickas protokoll till övriga i styrelsen via mail. 
 
§ 77 PM   
        Ordförande Mats Peterson ansvarar för inlägg på denna §. 



 
 
§ 78 Arrendeansökan 
        Arrendeansökan avs marken väster om Boulodromen (nuv utebanor) har skickats   
        till Varbergs kommun. Kopia av ansökan bifogas protokollet. 
 
§ 79 Sommarserien 
        Kör igång 12 maj.  
        Fråga har ställts varför anmälningsavgiften höjts från 250kr till 500kr per lag.   
        Tävlingsgruppen  meddelar att det är för att stärka Alliansens ekonomi. Av   
        samma orsak delas det ut pokaler i st f pengapriser till de bästa lagen. 
 
§ 80 Kommande aktiviteter 
        a/ Trippeltävlingen 28 april. Inbetalda deltagaravgifter går oavkortade till Läkare utan  
        gränser-Ukraina. 
 
        b/ Vattenfallsmästerskapet 15-16 september 
        Bordläggs till nästa möte. 
 
§ 81 Övriga frågor 
        Torsten Paulsson framför förslag om att ledamöterna inför varje möte i Alliansen ska 
         tillfråga sina klubbkamrater om det är någon fråga de vill ska tas upp. Styrelsen  
         tillstyrker förslaget. 
 
§ 82 Nästa möte 
        Tisdag 10 maj kl 11. 
 
§ 83 Mötet avslutas 
        Ordförande Mats Peterson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet                                                                      Justeras 
          
 
Margaretha Antonsson             Torsten Paulsson 
 
 
 


