
Protokoll fört vid styrelsemöte med Alliansen Varbergs Boulehall tisdagen den 8 september 2020 

Närvarande: Bo Karlberg ÅSK, Per Qvenild, LÄJ, Jan-Åke Olander, FVV, Kenneth Johansson, FVV, Rigmor Granath, ÅSK,  

Marika Svensson, LÄJ, Jan-Olof Olsson, föreningens revisor, Sven-Arna Bengtsson, Fastighetsgruppen, Bengt-Åke Ivarsson, 

DER amt undertecknad, Mats Peterson, VAR. 

§  67     Bo Karlberg öppnade mötet 

§  68     Bosse Karlberg valdes till mötesordförande. 

§  69     Rigmor Granath utsågs att justera protokollet. 

§  70     Den föreslagna dagordningen ändrades så att punkt 73, Ventilation, lyftes till punkt 70.  

              Funktionskontrollanten Gösta Jacobsson gav sin syn på nuvarande bristfälliga situation och  

              gick igenom förslag till lösningar. Per fick uppdraget att komplettera i den befintliga offerten 

              utifrån det förslag som Gösta Jacobsson kommer att lämna. 

§  71     Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§  72     Inkommet. Mats fick uppdraget att stämma av med Ringhals angående Vattenfallsmäster-   

              skapen 2021. 

§  73     Ekonomisk rapport. Per redogjorde för läget som ansågs kontrollerad och tillfredsställande. 

§  74     Frågan om teckningsrätt för föreningen bordlades till efter det extra årsmötet. 

§  75     Vinterns seriespel.  

              Vinterserien: Bo Karlberg redogjorde för TK:s förslag att dela detta mellan onsdagar och  

              torsdagar. Efter diskussioner återremitterades ärendet till TK med förslag på torsdagar och  

              fredagar i stället. Detta skulle möjliggöra en onsdagsserie samt frilägga träningstider på 

              onsdagar.  TK:s beslut lämnas snarast till Marika och Per för planering av öppethållande i 

              caféet. Beslut om Onsdagsserien bordlades. 

§  76     Per och Marika utsågs att bilda en köksgrupp för att planera för serveringens öppethållande. 

§  77     Frågan om lotteriansvarig bordlades. 

§  78     Boulodromens öppnande. Styrelsen beslutade att Boulodromen öppnar sin verksamhet 

              enligt tidigare beslut den 5 oktober. Vi kommer att vidta kraftfulla och effektiva åtgärder för 

              att förhindra smittspridningen- En särskild grupp tillsätts för detta ändamål. Gruppen  

              använder sig av FMH:s riskbedömningsverktyg som grund. 

§  79     Bildekal. Mats uppdrogs att fortsätta arbetet med att ta fram underlag till en bildekal. 

§  80     Extra årsmöte. Mats uppdrogs att skicka ut kallelse med dagordning snarast.      

§  81     Nästa styrelsemöte beslutades till tisdagen den 15 september klockan 14.00. 

§  82     Mötet avslutades. 

 

Varberg, dag som ovan  Justeras:  Justeras: 

  Justerat 20 09 09 Justerat 20 09 10 

/Mats Peterson/  /Bo Karlberg/  /Rigmor Granath/ 


