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Protokoll, fört vid styrelsemöte med Alliansen Varbergs Boulehall 

tisdagen den 15 juni 2021 

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

Svensson, PRO, Jan-Åke Olander, FVV samt undertecknad, Mats Peterson, VAR.  

Dessutom deltog Per-Olof Carlsson, LÄJ, ny medlem i TK. 
 

§ 244    Mötet öppnades. 

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

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

§ 247    Ekonomisk rapport. Per redogjorde för ekonomin som anses stabil trots att inga  

              inkomster kan rapporteras. Framöver förväntas inkomster från våra annonsörer  

              samt från ansökningar som gjorts till RF angående uteblivna inkomster i samband  

              med pandemin. 

§ 248    Årsmötet. Vi beslutade att årsmötet ska avhållas den 17 augusti klockan 17. 

              Motioner och nomineringar till valberedningen skall vara inkomna senast den  

              1 augusti. Mats kontaktar Christer som lägger in kallelse på hemsidan.  

§ 249    Solcellsgruppen lämnade ett förslag till beslut. Energi och miljöteknik i Valinge har 

              lämnat den bästa offerten, 288 900 kr. Vi har redan fått garanterat 200 000 kr av  

              Sparbanksstiftelsen. Solcellsbidraget från Länsstyrelsen är på 28 890 kr. Eget kapital  

              beräknas till cirka 60 000 kr. Styrelsen beslutade enligt förslaget och arbetet skall  

              starta snarast. 

§ 250    Sommarserien. Efter lång diskussion enades styrelsen att uppdra åt TK att utöka 

              antalet serielag från 12 till 16. De fyra tillkommande lagen hade redan betalt för den 

              inställda vinterserien. 

§ 251    Per meddelade att han kommer att placera en laserskrivare på kontoret. Skrivaren 

              har han fått till skänks och ska kunna ersätta den befintliga. I samband med detta  

              kom frågan om nycklar till kontoret upp. Vi beslutade att bordlägga frågan om att  

              skaffa ny låskista med 12 nycklar till kontoret. 

§ 252    Vi avvaktar byggnadsnämndens beslut angående padelhallen. Därefter kommer Per  

              och Mats att behöva ingripa. 

§ 253    Per påtalade ett problem angående köksansvarig i FFV. Mötet ansåg att det var en 

              intern angelägenhet för föreningen att lösa. 
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§ 254    Beslut togs att uppdatera jourveckorna samt att definiera jourföreningarnas uppgift i  

              god tid före höstsäsongen. 

§ 255    Vi gav föreningarna uppgiften att se över sina medlemmar i Boulodromens  

              arbetsgrupper så att de stämmer. Arbetsgruppernas sammankallande har uppgiften  

              att se till att gruppen fungerar och att påtala eventuella brister. 

§ 256    Nästa möte beslutades till den 3 augusti klockan 10. 

§ 257    Mötet avslutades. 

 

 

 

Varberg, dag som ovan.   Justeras:  Justeras: 

 Justerat den 17 juni Justerat den 16 juni 

/Bo Karlberg/ /Jan-Åke Olander/ 


