
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 15 mars 2022. 

Närvarande: Bo Karlberg (ÅSK), Per Qvenild (LÄJ), Bengt-Åke Ivarsson (DER), Björn Broström (FVV), 

Torsten Paulsson (PRO), Marika Svensson (LÄJ) samt undertecknad, Mats Peterson (VAR). 

 

§ 49    Ordförande Bo Karlberg öppnade mötet. 

§ 50    Till justerare jämte ordförande valdes Torsten Paulsson (PRO). 

§ 51    Den föreslagna dagordningen fastslogs med några övriga frågor. 

§ 52    Föregående protokoll gicks igenom och följdes upp. Per redogjorde för ärendet med 

            hjärtstartaren. Ulla Olsson (VAR) kommer att vara vår kontakt i registret och Per kommer att  

            skriva kontrakt med lämpligt företag om skötseln. Protokollet lades därefter till handlingarna. 

§ 53    Inget att rapportera på punkten inkommet. 

§ 54    Ekonomisk rapport. Ingen skriftlig rapport förelåg men Per redogjorde muntligt för  

            situationen, som bedömdes som tillfredsställande. 

§ 55    Övriga rapporter. Inget att rapportera. 

§ 56    Sommarserien. Priset diskuterades och fastställdes till 500 kronor per lag. Inga pengapriser  

            skall utgå men däremot minnespriser till de bästa lagen. Den avgående tävlingsgruppen bjuder  

            in. 

§ 57    Tävlingsledarutbildning (och domarkurs). Mats uppdrogs att ta upp frågan med Ove i HSBF. 

§ 58    Ny värmepump. Frågan bordlades i väntan på utvärdering av olika åtgärder. 

§ 59    Bo efterfrågade offerterna på ytterdörröppnare. Beslutades att fråga Maggan Antonsson. 

§ 60    Bildekaler. Per har avvisat offerten från leverantör och frågan ligger öppen. 

§ 61    Köket. Per konstaterade att våra medlemmar handlar mindre än tidigare. Styrelsen uppmanar  

           föreningarna att få sina medlemmar att gynna vårt café. 

§ 62    Kassaregister. Per föreslog ett system som heter i-Zettle, en kortläsare och en läsplatta. Han  

            kommer att testa detta innan vi går till beslut. Frågan bordlades således. 

§ 63    Den 7 april står Torsdagsserien utan kökspersonal. FVV kommer då att vara jourförening och  

           fick uppdraget att, med andra föreningar, bemanna köket den dagen. 

§ 64    Per påminde om nödvändigheten att bokföra uthyrningar på två ställen, i almanackan och i  

            pärmen. 

§ 65    Per påminde också om vikten att följa instruktionerna för lottförsäljning torsdagar. 

§ 66    Påminnelse att använda rökrutan och att inte röka utanför entrén. 



§ 67    Undertecknad hade lämnat förslag till stadgeändring av § 5, styrelsens sammansättning.  

            Förslaget antogs och så även ett förslag från styrelsen i ärendet.  

§ 68    Undertecknad fick uppdraget att göra en dagordning för årsmötet och skicka det till Per som 

           sammanställer handlingarna. 

 

 

Varberg, dag som ovan  Justeras:  Justeras: 

  justerat  justerat 

/Mats Peterson/  /Bosse Karlberg/ /Torsten Paulsson/ 


