
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 5 oktober 2021. 

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

Torsten Paulsson, PRO, Ingemar Svensson, PRO, Marika Svensson, LÄJ, Stig Larsson, VAR, Jan-Olof 

Olsson, VAR, samt undertecknad, Mats Peterson, VAR. 

 

§ 23    Ordförande Bo Karlberg öppnade mötet. 

§ 24    Till justerare jämte ordförande valdes Björn Broström, FVV 

§ 25    Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 26    Styrelsen beslutade att vår E-postadress skall kopplas till ordförande, sekreterare och kassör.  

            Per Qvenild ombesörjer detta. 

            På Boulodromens hemsidas kontaktavsnitt skall det stå telefonnummer till Boulodromen,  

            samt till Bosse, Per och Mats. Christer ombesörjer det. 

§ 27    Ekonomisk rapport. Per redogjorde för det ekonomiska läget. Fakturor är utskickade till  

            alliansens föreningar gällande träningstider och hallkort. Per meddelade att ekonomin är  

            under kontroll. Beslut fattades därefter att kassören framgent ska presentera den ekonomiska  

            rapporten skriftligt på mötena. 

§ 28    Några övriga rapporter fanns inte. 

§ 29    Jourföreningarnas uppgifter. Per fick uppdraget att precisera jourföreningarnas uppgifter i en  

            lathund som kan sättas på almanackan. 

§ 30    Solcellerna är nu i full produktion och vi har till dags dato sålt 1050 kWr. 

§ 31    Mats meddelade att artikeln om vårt överklagande kommer troligen att publiceras på  

           onsdagen. 

§ 32    Ny värmepump. Efter diskussioner beslutade styrelsen att vi avvaktar inköp av ny värmepump 

            men att Bo ändå undersöker kostnaden för en ny. 

§ 33    På frågan om vi inte borde sänka priset för hallkortet på grund av pandemin föregående  

            säsong blev beslutet att vi står fast vid beslutet att 500 kronor gäller. 

§ 34    Nycklar och lås. Efter diverse förslag beslutade styrelsen att varje alliansförening vid nästa  

            möte skall presentera en lista på vilka som i dagsläget har nyckel till Boulodromen. 

§ 35    Onsdagsserien. I dagsläget har 13 lag anmält sig för spel. Anmälningstiden går ut samma dag  

            som seriespelen börjar, den 27 oktober. Annons är införd i HN och kommer även i VP. 



§ 36    Månadstävlingarna. På grund av dåligt intresse kommer lördagens månadstävling att ställas  

            in. De som har annonsen på sina Facebooksidor uppmanas att ta bort den. 

§ 37    Sponsors- och annonsörsträff. Vi beslutade att arrangera en aktivitet för våra sponsorer och 

            annonsörer i februari 2022. 

§ 38    Annonsörer och sponsorer som kommer till Boulodromen betalar fullt pris, 50 kr per person. 

§ 39    Undertecknad presenterade ett förslag till en bildekal. Per fick uppdraget att ta in  

            kostnadsförslag. 

§ 40    Vi diskuterade förslaget att begränsa Swishinbetalningar till minst 50 kronor men vi beslutade 

            att vi inte skulle göra begränsningar. 

§ 41    Vi beslutade att göra ett uttalande att alla som frekventerar Boulodromen förutsätts vara  

            vaccinerade i den mån de kan. 

§ 42    Beslutades att förlänga beslutet att föreningar som lämnar banorna inte behöver dra dem. Om  

            en tillträdande förening vill ha dem dragna så får de göra det själva. 

§ 43    Nästa möte beslutades till den 9 november klockan 11.00 

§ 44    Mötet avslutades efter två timmar och fem minuter. 

 

 

 

Varberg, dag som ovan  Justeras:  Justeras: 

  Justerat 

/Mats Peterson/  /Bosse Karlberg/ /Björn Broström/ 

 


