
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 15 februari 2022. 

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

Torsten Paulsson (PRO), Ingemar Svensson (PRO), Marika Svensson (LÄJ), Ulla-Britt Persson (LÄJ, 

valberedningen) samt undertecknad, Mats Peterson (VAR). 

 

§ 24     Ordförande Bo Karlberg öppnade mötet. 

§ 25    Till justerare jämte ordförande valdes Björn Broström (FVV). 

§ 26    Föregående protokoll gicks igenom och följdes upp. Punkten i protokollet om ansvar för 

            hjärtstartaren hänger fortfarande i luften och vi avvaktar med beslut. Protokollet lades till  

            handlingarna.  

§ 27    Inkommet. Till styrelsen inkom en skrivelse angående Bengt-Åke Ivarssons avgång i samband  

            med årsmötet. 

§ 28    Ekonomisk rapport. Ingen skriftlig rapport tillhandahölls för årets första en och en halv månad. 

            Däremot presenterades en preliminär rapport för 2021 som inom kort ska revideras. När så  

            skett skall rapporten snarast tillsändas hela styrelsen. 

§ 29    Övriga rapporter. Vi diskuterade varför Varbergs januaricup ställdes in och beslutade att vi  

            lämnar ansvarsfrågan därhän. Framgent gäller att styrelsen har yttersta ansvar för månads- 

            tävlingarna. 

            Mats rapporterade från sina kontakter med Länsstyrelsen i Halland när det gäller vårt  

            överklagande av VTK:s bygglov. 

            Per presenterade de senaste elräkningarna enligt önskemål från Bengt-Åke Ivarsson, som tog  

            dem med sig för att undersöka den senaste elkonsumtionen. 

§ 30     Bosse presenterade ett förslag till priser för Onsdags- och Torsdagsserierna. Förslaget antogs i  

             sin helhet. 

§ 31     Söndagspotten beslutades återstarta den 27 februari. 

§ 32     Beslutades att TK skall ansvara för Sommarserien. 

§ 33     Varbergs februaricup. Bosse rapporterade att 38 lag var anmälda dittills. 

§ 34     Det blir Kulknappen och Verksveteranerna som ansvarar för Varbergs marscup. 

§ 35     Ventilationen. Återbeslut att Bosse, Per och Bengt-Åke tillsammans skall gå igenom den nya  

             anläggningen ihop med Ventilationsteknik. 

§ 36     Årsmötet. Den föreslagna verksamhetsberättelsen godkändes. 

§ 37     Styrelsens PM gicks igenom och justerades. Publiceras i samband med att protokollet skickas  

            ut. 

§ 38     Övriga frågor. Föreningarna uppmanas att senast den 13 mars till valberedningen meddela 

             samtliga personer i de olika arbetsgrupperna. 



            Per meddelade att han kontaktat Föreningsrådet och förklarat en av de anställda icke  

            önskvärd. Varken styrelsen eller övrig ansvarig var informerade om några missförhållanden  

            eller åtgärder. 

§ 39    Nästa möte beslutades till den 15 mars klockan 11.00. 

 

Varberg, dag som ovan  Justeras:  Justeras: 

  

/Mats Peterson/  /Bosse Karlberg/ /Björn Broström/ 


