
Protokoll fört vid styrelsemöte med Alliansen Varbergs Boulehall fredagen 
den 16 oktober 2020  
 
Närvarande: Bo Karlberg ÅSK, Per Qvenild, LÄJ, Jan-Åke Olander, FVV, Marika Svensson, LÄJ, Bengt-Åke Ivarsson, DER, 
Rigmor Granath, ÅSK, Ingemar Svensson, PRO, Torsten Paulsson, PRO, Kenneth Johansson, FFV samt undertecknad, Mats 
Peterson, VAR. Dessutom deltog Sven-Arne Bengtsson, Fastighetsgruppen. 
 

§ 110    Bo Karlberg öppnade mötet 

§ 111    Bo Karlberg valdes till mötesordförande. 

§ 112    Rigmor Granath utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 113    Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 114    Dagordningen fastställdes med tvenne tillägg, dels Deromes förfrågan att hyra hallen 
              för 80 personer, dels kontraktet med A3. 

§ 115    Genomgång av styrelsens dokument, löpande PM. En del strykningar gjordes.  
              Se PM 2020 10 16 

§ 116    Ekonomisk rapport. Per redogjorde för föreningens ekonomi. Den anses  
              tillfredsställande. 

§ 117    Ventilationen. Efter en ganska livlig diskussion togs ett enhälligt beslut att låta 
              installera den nya ventilations- och uppvärmningsanläggningen. Kostnaden ligger  
              på 343 000 kronor inklusive moms och till detta kommer c:a 100 000 för de rör som 
              skall föra ner luften till en meters höjd. Affären påbörjas först efter det att beslut om  
              kommunens borgensåtagande meddelats. 

§  118   Jourföreningar. Per Q fick uppdraget att uppdatera schema och jourföreningarnas 
              uppgifter. 

§  119   Christer Sandberg, Kulknappen, ansvarar för att information läggs på Boulodromens  
              hemsida.Denna information kan seden visas på TV:n i caféet. Vi i styrelsen ska skicka  
              information till Christer. 

§  120   Frågan om extra nycklar till Boulodromens entrédörr. Per fick uppgift att ta reda på  
              kostnaden för nyckeltillverkning och Bengt-Åke Ivarsson fick uppgiften att undersöka  
              kostnaden för att flytta strömbrytarna till hallamporna. 

§  121   Beslutades att vi inte behöver dra banorna efter träningar eller seriespel.  
              Vi bekräftade också det tidigare beslutet att spikräfsor inte får användas på  
              banorna. 

§  122   Beslutades att kökspersonalen ansvarar för rengöring av toaletter och handtag var  
              fjärde timme. Detta innebär att coronagruppens dokument revideras i enlighet 
              med detta beslut. 

 



§  123   Tävlingskommittén fick uppdraget att planera för månadstävlingar även under  
              2021. I detta sammanhang fick Mats P uppdraget att kontakta HSBF och informera  
              om behovet att det anordnas en tävlingsledarutbildning. 

§  124   Per Q fick uppdraget att reda ut de olika kontrakten rörande TV- IP-telefon- och 
              Internetleverantör. 

§  125   Mats P fick uppdraget att svara på Deromes förfrågan att hyra hallen för 80 
              personer. Svaret ska grundas på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och  
              gällande bestämmelser. 

§  126   Nästa möte bestämdes till fredagen den 20 november klockan 11.30. 

§  127   Beslutades att styrelsens arbetsutskott (au) skall bestå av Bo Karlberg, Per Qvenild, 
              Bengt-Åke Ivarsson och Mats Peterson 

§  128   Mötet avslutades. 

 

 

Varberg, dag som ovan  Justeras:     Justeras: 

  Justerat 19/10                         Justerat 19/10 
/Mats Peterson/  /Bo Karlberg/    /Rigmor Granath/
  

 


