
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 januari 2022. 

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

Torsten Paulsson (PRO), Ingemar Svensson (PRO), Marika Svensson (LÄJ), samt undertecknad, Mats 

Peterson (VAR). 

 

§ 9      Ordförande Bo Karlberg öppnade mötet. 

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

§ 11    Föregående protokoll gicks igenom och diskuterades. Under denna genomgång beslutade  

            styrelsen att månadstävlingarna byter namn till Varbergs januaricup, Varbergs februaricup  

            etcetera. 

            För att råda bot på värmeproblemet beslöt vi att Per, Bosse och Bengt-Åke träffar  

            Ventilationsteknik för genomgång av handhavandet av ventilationsanläggningen. 

§ 12    Inkommet. Inget att rapportera. 

§ 13    Ekonomisk rapport. Ingen skriftlig rapport tillhandahölls men ekonomin bedömdes som 

            tillfredsställande. Elräkningen ungefär dubbelt så hög som normalt.  

            Föreningsrådet kommer inte att debitera kostnad för december, något som kompenserar den  

            höga elräkningen. Klubbarna uppmanas att inte tända upp mer i hallen än nödvändigt. 

§ 14    Övriga rapporter. Undertecknad rapporterade från gårdagens möte med styrelsen för HSBF. 

§ 15     Per meddelade att han inte längre kan ta på sig ansvaret för hjärtstartaren. Undertecknad tog  

             på sig att fråga några medlemmar i Kulknappen. 

§ 16     Styrelsen beslutade inköp av korvvärmare. 

§ 17    Sponsorträff. Vi beslutade att skjuta upp träffen med våra annonsörer till ett senare tillfälle på  

            grund av rådande pandemisituation. 

§ 18    BOULE i SKOLAN. Såväl FVV som Åskloster och Derome anmälde intresse att delta i projektet 

            tillsammans med Läjet och Kulknappen. 

§ 19    Årsmötet den 30 mars. Kallelse sätts upp i hallen. Undertecknad ansvarar för verksamhets- 

            berättelsen. 

§ 20    Januaricupen kommer att genomföras. Ove (LÄJ) kommer att stå som tävlingsledare. 

§ 21    Bo Karlberg presenterade en skrivelse rörande sin avgång från styrelse och TK efter årsmötet. 

§ 22    Nästa möte beslutades till den 15 februari klockan 11.00. 

§ 23    Mötet avslutades. 

 

Varberg, dag som ovan  Justeras:  Justeras: 

  Justerat  Justerat 

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


