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Protokoll, fört vid styrelsemöte med Varbergs Boulehallsallians 
tisdagen den 9 mars 2021 

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

§ 196    Mötet öppnades. 

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

§ 198    Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 199    Rapporter. Per rapporterade ekonomin som god och kontrollerad men pekade på att  
              föreningen saknar intäkter. Vi har dock fått ett bidrag på 7000 kronor för ersättning  
              av inkomst i samband med höstens inställda tävlingar. Kulknappen hade sökt och fått  
              det bidraget. Läjet skall söka för de tävlingar som ställs in under våren 2021. 
              Dessutom rapporterades att P-staketet reparerats. 
              TK meddelar gällande Sommarserien att de avvaktar pandemins utveckling och att  
              man kommer ha ett förslag till nästa möte. 

§ 200    Utvärdering av det begränsade öppethållandet. Allt tycks fungera bra och styrelsen  
              beslutade att tillåta spel inomhus även efter stängningen i vår. 

§ 201    Ventilationsanläggningen. Det mesta är under kontroll. Dock fungerar fortfarande  
              inte den termostaten för luftvärmepumparna eftersom de inte slås av vid 17 grader. 

§ 202    Frågan om begreppen hallkort, årskort och medlemskort. Styrelsen föreslår  
              årsmötet att besluta att begreppet medlemskort framgent ska användas. Priset för  
              ett sådant kort föreslås oförändrat 500:- för medlem och 700:- för icke-medlem. 

§ 203    Frågan om inköp av ytterligare en värmepump bordlades till hösten. Frågan om  
              eventuell demontering av uttjänta värmepumpar tas i höst. 

§ 204    Frågan om kortlås bordlades till hösten. 

§ 205    Frågan om pris på dagkort hänskjuts till årsmötet. 

§ 206    Vi beslutade att senarelägga årsmötet på obestämd tid.  

§ 207    Den reviderade Verksamhetsberättelsen godkändes och samtliga ordinarie  
              ledamöter skrev på. 

§ 208    Övriga frågor:  
              Mats påminde om Vattenfallsmästerskapen i september, där vi ska ansvara för 
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              servering och annan service. 
              Vi beslutade att Per anordnar försäljning av överbliven choklad från lotterierna. 
              Bosse tog på sig att måla fritidskloten i två färger. 
              Bengt-Åke fixar skyltbelysningen utomhus och byter till LED-lampor. 

§ 209    Nästa möte beslutades till tisdagen den 13 april klockan 11.00. 

§ 210    Mötet avslutades. 

 

 

Varberg, dag som ovan. 

 

/Mats Peterson/ 
 

 

Justeras:   Justeras: 

 Justerat 21 03 10  Justerat 21 03 10 

/Bo Karlberg/   /Jan-Åke Olander/ 


