
 

 
Protokoll, fört vid styrelsemöte med Varbergs Boulehallsallians tisdagen den 
16 februari 2021 

Närvarande: Bo Karlberg ÅSK, Per Qvenild, LÄJ, Bengt-Åke Ivarsson, DER, Ingemar Svensson, PRO, Torsten 
Paulsson, PRO, Jan-Åke Olander FVV samt undertecknad, Mats Peterson, VAR. Dessutom deltog Jan-Olof 
Olsson, föreningens revisor. 
 

§ 181    Mötet öppnades 

§ 182    Bo Karlberg valdes till mötesordförande och Jan-Åke Olander till justerare. 

§ 183    Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 184    Rapporter. Undertecknad rapporterade om kontakter med Region Halland om  
              uthyrning av Boulodromen till vaccinering. Inga vidare kontakter. Jan-Olof Olsson 
              meddelade att han lämnat in en bidragsansökan för förlorade intäkter p g a  
              nedstängningar under pandemin. 

§ 185    Utvärdering av det begränsade öppethållandet. Eftersom allt fungerat  
              tillfredsställande beslutades att öka maxantalet till 20, med högst åtta personer på  
              varje område. 

§ 186    Ventilationsanläggningen. Problemen med anläggningen, kondensläckage och dålig 
              värme, är åtgärdade och delvis förklarade av Ventilationsteknik. Det finns dock ännu  
              obesvarade frågor och Ventilationsteknik ska dagligen kontrollera anläggningen de 
              närmsta veckorna. Vid den kommande genomgången skall tre av styrelsens  
              medlemmar vara närvarande. Per Qvenild meddelar Ventilationsteknik att de har två 
              veckor på sig att slutföra och trimma in anläggningen. Vi skall också kräva att larmet  
              går till två personer som styrelsen utser. Vi skall dessutom kräva att rörfästet på 
              bana 16 åtgärdas. 

§ 187    Frågan om begreppen hallkort, årskort och medlemskort bordlades till nästa möte  
              då vi ska anta ett förslag till kommande årsmöte. 

§ 188    Frågan om inköp av ytterligare en värmepump bordlades till nästa möte. 

§ 189    Frågan om kortlås bordlades till nästa möte. Per ska till dess ha skaffat mer  
              information som kan ligga till grund för beslut. 

§ 190    Frågan om pris på dagkort bordlades till nästa möte. 

§ 191    Vi beslutade att senarelägga årsmötet. Detta skall annonseras på hemsidan. Den  
              föreslagna verksamhetsberättelsen ansågs ha en del brister. Per Q ville komplettera  
              och har att kontakta Mats för att ändra. 

§ 192   Beslutades att ge TK uppdraget att förbereda för Sommarserien. 



§ 193    Per redogjorde för ekonomin och konstaterade att vi saknar inkomster, t ex från  
              caféet. 

§ 194    Nästa möte beslutades till tisdagen den 9 mars klockan 11.00. 

§ 195    Mötet avslutades. 

 

 

Varberg, dag som ovan. 

 

/Mats Peterson/ 
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Justerat 22/2   Justerat 22/2 

/Bo Karlberg/    /Jan-Åke Olander/ 


