
Protokoll fört vid styrelsemöte med Alliansen Varbergs Boulehall fredagen den 3 juli 2020 

Närvarande: Jan-Olof Olsson, revisor, Douglas Adolfsson, revisor, Göran Löfstedt, PRO, Per Qvenild, LÄJ, Bengt Andersson, 
SPF, Jan-Åke Olander, FVV, Bosse Claesson, DER, Bo Karlberg, ÅSK, Kenneth Johansson, FVV, Manne Nylin, PRO, Sven-Arne 
Bengtsson, Fastighetsgruppen, Marika Svensson, LÄJ, samt undertecknad, Mats Peterson, VAR.. 

§ 44    Ordförande öppnade mötet. 

§ 45    Två frågor lades till den föreslagna dagordningen under övriga frågor, dels frågan om 
            energiplan (Bengt A), dels frågan om Föreningsrådet (Bo K). Förslaget att flytta punkt 
            8 på den föreslagna dagordningen, revisorernas skrivelse, till dagordningens punkt 6 
            avslogs efter votering. Per Qvenild reserverade sig mot detta beslut. 

§ 46    Bosse Claesson utsågs att jämte Göran Löfstedt justera protokollet. 

§ 47    Föregående mötesprotokoll (2020 06 08) gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 48    Ekonomisk rapport, halvårsavstämning. Per redovisade föreningens ekonomi. Under  
            diskussionen fattades följande beslut: Per ska gå igenom samtliga avtal samt be de 
            företag vars avtal vi saknar att sända dem till oss.  
            För att hissen ska fungera behöver den köras en gång per vecka eller mer. 
            Verksveteranerna och Kulknappen skall se till att hissen körs någon gång per vecka 
            sommartid, övrig tid ansvarar Fastighetsgruppen för detta. 
            Belysning utomhus byts ut till LED-lampor och Per ansvarar. 

§ 49    Bo K hade föreslagit att vi minskar på tjänsten från Föreningsrådet. Detta skulle  
            innebära mer arbete i köket för föreningarna och vi beslutade därför att varje klubb 
            kollar möjligheterna till större insats bland sina medlemmar. Insatsen i köket skall vara 
            proportionell med antalet försålda hallkort i klubben. 

§ 50    Energiplan. Efter beslut om att inte inkalla någon konsult i nuvarande läge beslutade vi  
            att det så snart som möjligt görs en OVK. Resultatet av den kommer att visa om vi ska  
            anlita en konsult eller kanske besluta om en värmeåtervinningsanläggning enligt Pers  
            förslag. Bengt A fick uppdraget att beställa OVK. 

§ 51    Revisorernas skrivelse till styrelsen för Alliansen Varbergs Boulehall, som ju föranlett  
            detta styrelsemöte, diskuterades och lades till handlingarna. 

§ 52    Ordförande tackade och avslutade mötet. Datum för nästa styrelsemöte bestämdes 
            inte utan vi avvaktar bland annat resultatet från OVK. En skrivelse från ordförande till  
            styrelsens ledamöter lades till handlingarna. 

 

Varberg, dag som ovan  Justeras:             Justeras: 

  _________________           ________________ 
/Mats Peterson/  /Göran Löfstedt/           /Bosse Claesson/ 


