
Protokoll fört vid styrelsemöte ned Boulealliansen Varberg 22-11-08 i
Boulodromen

Närvarande; Ordförande Mats Peterson (VAR), kassör Per Qvenild (LÄJ),sekreterare
Margaretha Antonsson(FVV),  Olle Hällqvist (FVV), Sven-Olof Johansson (PRO), Marika
Svensson (LÄJ), revisor Jan-Olof Olsson (VAR).
Anmält frånvaro: Torsten Paulsson (PRO), Bengt-Åke Ivarsson (DER), Bo Karlberg(ÅSK)

§ 139  Mötets öppnande
Ordföranden Mats Peterson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet 
öppnat.

§ 140  Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Olle Hällqvist.

§ 141  Dagordning fastställs
Dagordningen fastställs

§ 142  Föregående protokoll, genomgång och uppföljning
Protokoll från föregående möte 10/11 läses upp. Det godkänns och läggs till 
handlingarna. Hemsideansvarig Lars-Bertil Johansson meddelar att nytt system för 
hemsidehanteringen har införskaffats, och vi övriga får en presentation av 
detsamma. Några ändringar kommer att göras, och Lars-Bertil kommer att 
presentera den nya hemsidan på medlemsmötet 14 november.

§ 143  Inkomna skrivelser
Förekommer ej.

§ 144  Ekonomisk rapport
Hallkortsavgifterna har börjat flyta in och kassabehållningen är i dagsläget 88.000kr. 
Delårsrevision har genomförts.

§ 145  Övriga rapporter
 a/ Fastighetsgruppen

Rapport från Jari Alatalo. De har betat av de flesta av de uppgifter de förelagts.

§ 146  Aktiviteter under hösten
a/ Domarkurs

Hallands Bouleförbund arbetar ihop med Sv. Bouleförbundet om förläggning av 
sådan kurs till Halland under förvåren 2023. Det finns en förhoppning att varje 
förening ska ha en utbildad domare i framtiden.

b/ Tränarkurs
Även en tränarkurs ska förläggas till Halland i samarbete HBF/Sv. 
Bouleförbundet. Den gäller i första hand tränare som ska arbeta med 
skolungdomar.

§ 147  PM
Bifogas protokollet 



§ 148  Övriga frågor
a/ Dagordning för medlemsmötet 14 november
Ordföranden och sekreteraren utformar dagordningen enligt förslag från styrelsen.

b/ Kodlås på dörren på sydsidan (bordlagt från föregående möte)
Ärendet remitteras till fastighetsgruppen.

c/ Bokningssystemet
Fungerar inte tillfredsställande. Frågan tas upp på medlemsmötet.

d/ Stekbord
 Styrelsen godkänner att stekbord införskaffats för 1.500kr. Kommer framför allt att
 användas vid månadstävlingar och gästspel.

e/ Utformning av flyers för att göra reklam för tävlingar
Kjell Andersson fr Läjet har lovat hjälpa till med detta.

f/ Ventilation
Värmeåtervinningsfunktionen lade av en helg vilket medförde fuktproblem. 
Fastighetsgruppen får i uppdrag att införskaffa och montera en larmtelefon för att 
undvika detta framöver.

g/ Snusproblem
Begagnade engångssnuspåsar har återigen slängts på banorna. Fler eller
omplacerade papperskorgar kan möjligen minska snusket.

§ 149  Valberedningen har ordet
Ingen därifrån närvarande.

§ 150  Nästa möte
13 december kl 11.00 i Boulodromen

§ 151  Mötet avslutas
Mats Peterson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

…................................   …................................... …............................
Margaretha Antonsson  Mats Peterson Olle Hällqvist


