
Protokoll, fört vid styrelsemöte med Varbergs Boulehallsallians

tisdagen den 13 april 2021

Närvarande: Bo Karlberg, ÅSK, Per Qvenild, LÄJ, Marika Svensson, LÄJ, Bengt-Åke Ivarsson,

DER, Kenneth Johansson, FVV, Ingemar Svensson, PRO, Torsten Paulsson, PRO, Jan-Åke

Olander, FVV samt undertecknad, Mats Peterson, VAR. 

§ 211    Mötet öppnades.

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

§ 213    Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. Dock 

              hade inte Per fått något protokoll och reserverade sig. Beslutades att även framgent 

              kommer protokollet att publiceras omedelbart efter det att originalprotokollet är 

              justerat. Det justerade protokollet finns i sekreterarens pärm.

§ 214    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. Vi behöver dock skaffa 

              inkomster.

§ 215    Övriga rapporter. Vi konstaterade att värmen senaste veckan varit lite ojämn. Detta 

              fick sin förklaring av att Per stängt av en av värmepumparna, samtidigt som en 

              obehörig satt på två av de södra pumparna. Vi fattade beslutet att det bara är Per 

              och Bosse som ska handha värme och ventilation. Endast tre värmepumpar ska 

              köras.

§ 216    Coronagruppen kommer att sammankallas inför höststarten.

§ 217    Tennisklubbens planer på en padel-hall: Per Qvenild och Mats Peterson fick 

              uppdraget att försäkra oss om att få komma till tals inför ett beslut om bygglov.

§ 218    Douglas Adolfsson skall tillfrågas om att ta bort klot-skylten till vänster om entrén 

              samt NT:s reklamskylt på samma vägg.

§ 219    Vi påmindes om förbudet att vattna banorna med brandslangarna.

§ 220    Ingen sommarserie förrän efter midsommar. TK lämnar förslag vid nästa möte.

§ 221    Samtliga anslag på dörrar och fönster tas bort. Gäller inte anslag på hissdörren.

§ 222    Extra B-nycklar kommer att beställas. De föreningar som har behov av ytterligare 

              nyckel skall kontakta Per i god tid före höststarten.
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§ 223    Öppethållande: vi håller öppet april ut.

§ 224    Datum för årsmötet kommer att beslutas vid nästa möte.

§ 225    Telefonnumret till Boulodromen ( 0340- 219 229 ) läggs till på vår hemsida. Kopplas 

              eventuellt till sekreterarens.

§ 226    Per Qvenild ser över rutinerna för korvförsäljning samt åtgärdar hålet över 

              bokhyllan på våning 2. Han ansvarar även för att väggen i konferensrummet blir 

              målad.

§ 227    Jan-Åke Olander och Kenneth Johansson tar på sig att städa ur skrubben. Kenneth 

              kommer att måla resterande klot.

§ 228    Mats ansvarar för ett fler papperskorgar kommer ut på bryggorna.

§ 229    Per tillfrågar Christer om att förbereda TV:n för reklam och info.

§ 230    Bosse ser över kranar och packningar till bevattningsanläggningen.

§ 231    Per skaffar fram larmanordning till ventilationsanläggningen.

§ 232    Bengt-Åke byter ut glödlamporna i skyltbelysningen till LED-lampor. Dessutom 

              kommer han att undersöka om förbättringar kan göras i automatiken mellan värme 

              och ventilation.

§ 233    Nästa möte beslutades till tisdagen den 18 maj klockan 11.00.

§ 234    Mötet avslutades.

Varberg, dag som ovan.

/Mats Peterson/

Justeras: Justeras:

Justerat 21 04 16 Justerat 21 04 15

/Bo Karlberg/ /Jan-Åke Olander/
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