
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 7 september 2021. 

Närvarande: Bo Karlberg, ÅSK, Per Qvenild, LÄJ, Bengt-Åke Ivarsson, DER, Björn Broström, FVV, 

Torsten Paulsson, PRO, Ingemar Svensson, PRO, Marika Svensson, LÄJ samt undertecknad, Mats 

Peterson, VAR. 

 

 

§7    Ordförande Bo Karlberg öppnade mötet. 

§8    Till justerare jämte ordförande valdes Torsten Paulsson, PRO. 

§9    Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§10  Inkommet: från Byggnadsnämnden har inkommet ett försenat bygglov till Varbergs TK att bygga  

         en padelhall väster om Boulodromen. Från Byggnadsnämnden en bekräftelse på vårt  

         överklagande. Från länsstyrelsen en bekräftelse på vårt överklagande samt ett meddelande att 

         vi kan inkomma med kompletteringar till vårt överklagande fram till den 20 september. 

§11  Ekonomisk rapport. Efter betalning av solcellerna återstår c:a 50 000 kronor och behovet av 

         inkomster är stort. 

§12  Rapport TK. Representanter saknas för PRO och DER. I övrigt inget att rapportera. 

§13  Övriga rapporter. Sven- Arne Bengtsson, VAR, lämnar Fastighetskommittén. VAR ersätter. 

§14  Datum för öppnande inför vintersäsongen. Vi öppnar den 4 oktober. Caféet öppnar den 18  

         oktober och torsdagsserierna kör igång den 21 oktober. Per Qvenild reserverade sig mot  

         beslutat att öppna caféet först den 18 oktober. 

§15  Onsdagsserierna skall sättas igång i månadsskiftet oktober-november. 

§16  Månadstävlingarna. TK bestämmer spelsätt. 

§17  Jourförening. Beslutades att Per gör upp ett schema över jourföreningarna och låter publicera  

         det på hemsidan. Där skall också stå vilka uppgifter som jourföreningen har. 

         I detta sammanhang beslutade vi att kostnaden per person vid ett event eller dylikt skall vara  

         50 kronor och det innefattar instruktion, arrangerande av enkel tävling, lån av klot med mera.  

         Tillkommer 25 kronor för kaffe och fralla. 

§18  Utbildning av domare och tävlingsledare. Varje förening har att meddela Mats före den 20  

         september om man har intresserade medlemmar. 

§19  Överklagande av bygglovet. Mats skriver kompletterande synpunkter och väntar på uppgifter 

        från Christer och Per. Ett förslag ska skickas till styrelsen innan det går till Byggnadsnämnden. 



§20  Vi gick igenom träningstiderna för de olika klubbarna. Per gör ett schema. 

§21  Nästa möte: 5 oktober klockan 11.00. 

§22  Mötet avslutades. 

 

 

 

Varberg, dag som ovan  Justeras:  Justeras: 

  Justerat 21-09-09 Justerat 21-09-09 

/Mats Peterson/  /Bosse Karlberg/ /Torsten Paulsson/ 

 


