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Protokoll fört vid styrelsemöte med Alliansen Varbergs 
Boulehall tisdagen den 12 januari 2021.  
 
Närvarande: Bo Karlberg ÅSK, Per Qvenild, LÄJ, Jan-Åke Olander, FVV, Bengt-Åke Ivarsson, DER, Ingemar Svensson, PRO, 
Torsten Paulsson, PRO samt undertecknad, Mats Peterson, VAR. Dessutom deltog Arne Dyberg, Tävlingskommittén. 
 

§ 154    Bo Karlberg öppnade mötet. 

§ 155    Bo Karlberg valdes till mötesordförande. 

§ 156    Jan-Åke Olander utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 157    Undertecknad gick igenom styrelseprotokollet från den 17 december och AU- 
              protokollet från den 21 december. De lades till handlingarna. 

§ 158    Per gick igenom föreningens ekonomi. 
 
§ 159    Diskussion om den nya ventilationen. Det är problem med värmen eftersom bara en  
              av värmepumparna fungerar tillfredsställande. Ventilationsteknik har en expert som  
              kan hjälpa oss att få igång ytterligare två. 

§ 160    Beslutades att TK:s föreslagna seriespel inte skulle köras igång. Vi avvaktar med nya 
              beslut till nästa möte på grund av rådande situation. 
 
§ 161   Beslutades att öppna Boulodromen med restriktioner. Endast en förening per  
             träningstid. Max 40 personer i hallen. Samma träningstider som före pandemin. Per 
             mejlar dessa tider till styrelsen för översyn och revidering. Gäller från den 18 januari. 

§ 162   Beslutades att söka om städhjälp en timme per dag. Ett lotteri ska kunna finansiera 
             den kostnaden. 

§ 163   Stadgekommittén, Per och Mats, får i uppdrag att se över stadgarna. 

§ 164   Per fick uppdraget att fortsätta arbetet med att anskaffa kod-/ kortlås i entrédörren. 

§ 165   Per uppdras fortsätta arbetet med bidragsansökan för solceller. 

§ 166   Bengt-Åke Ivarsson och Sven Bengtsson har fått uppdraget att utföra snickeriarbeten 
             i konferensrummet och under södra trappan. 

§ 167   Frågan om fastighetsgruppens sammankallande bordläggs till nästa möte 
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§ 168   Årsmötet beslutades till onsdagen den 31 mars klockan 18.00. Mats fick uppdraget  
             att skriva föreningens verksamhetsberättelse. 

§ 169   Nästa styrelsemöte beslutades till torsdagen den 18 februari klockan 10.00 

§ 170   Bo Karlberg avslutade mötet varefter diverse arbete vidtogs på våning två. 

 

 

Varberg, dag som ovan               Justeras:               Justeras: 

                Justerat 15/1 2021                 Justerat 15/1 2021  

/Mats Peterson/              /Bo Karlberg/              /Jan-Åke Olander/ 


