
Protokoll fört vid styrelsemöte med Boulealliansen Varberg 22-09-13 i
Boulodromen

Närvarande: Ordförande Mats Peterson (VAR), vice ordförande  Bengt- Åke Ivarsson
(DER) kassör Per Qvenild (LÄJ) ,sekreterare Margaretha Antonsson (FVV),  Torsten
Paulsson  (PRO), Sven-Olof Johansson (PRO), Olle Hällqvist (FVV) Kenneth Johansson
(FVV), revisor Jan-Olof Olsson

Anmält frånvaro:  Bo Karlberg (ÅSK), Marika Svensson (LÄJ)

§ 113  Mötet öppnas
Ordförande Mats Peterson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet

          öppnat.

§ 114 Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Torsten Paulsson.

§ 115 Dagordning fastställs
  Dagordningen fastställs med tillägg § 120 f-h

§ 116 Föregående protokoll, genomgång och uppföljning
Protokoll  från 8 aug föredras och godkänns efter komplettering §109a/ Karl-Göran
Johansson.

§ 117  Inkomna skrivelser
          a/  Från SISU Halland. Inbjudan till Temakväll- Idrott 65+ Varbergs Stadshotell 20/9
          För medlemsföreningarna.

b/ Från Varbergskommun/Stadsbyggnadskontoret
         Delgivning om bygglov fastigheten Tärnan 4,5,8 Getakärr 3:4
         Läggs till handlingarna utan åtgärd.

§ 118 Ekonomisk rapport
          Kassören  Per Qvenild beklagar att det på grund av tidsbrist ännu inte har gjorts en

revision för första halvåret. Kassabehållningen är i dagsläget tillfredsställande. .
Övriga styrelsemedlemmar önskar att det tas fram en enkel kassa- och
kontoredovisning till varje styrelsemöte. Kassören kommer att ordna med detta. Vår
solcellsanläggning har inbringat ca 26.000kr netto tom augusti. För att spara ström
ska skyltbelysningen utomhus släckas ned.

§ 119  Övriga rapporter
           a/ Säsongsavslutning uteserien
           35 lag är anmälda till tävlingen 15/9

b/ Uppföljning av handlingsplan
           Uppdaterat PM bifogas protokollet. Bil. 1



§ 120  Aktiviteter under hösten
           a/ Onsdagsserien

Bordläggs till nästa möte

b/ Vinterserien
Bordläggs till nästa möte

c/ Boule i skolan, vilka tider kan vi jobba med.
Kan komma att förläggas parallellt med träning för våra medlemsklubbar. I första
hand gäller det mellan- och högstadieelever från Håstensskolan, Furubergsskolan
och Bockstensskolan, på skoltid.

d/ Jourföreningarnas uppgifter
Per gör nytt schema efter det Åskloster lämnar. Varje förening måste ha en
köksansvarig som kan kontaktas vid behov av hjälp i serveringen. Aktuell
förening måste inför jourveckan informera sig om vad som är inbokat.

e/ Alliansklubbarnas träningstider.
Aktualiseras. Ny lista kommer och berörda föreningar meddelas.

f/ Åsklosterklubbens vara eller inte vara
Åskloster lämnar Alliansen Varbergs Boulehall och Bo Karlberg avgår därmed  från
sin plats i Alliansens styrelse. Datum för uträde är enligt beslut på Alliansens
styrelsemöte 22-05-10 samma som mötesdatum (22-05-10) med verkställighet
stadgeenligt efter 6 månader, dvs 22-11-10.

g/ Kaféets öppnande och vad därtill hör
Kaféet öppnar den 3 oktober. Bemannas av 3 personer + en ersättare från
Föreningsservice. Städdag inför öppnandet : 29/9 kl 9-14. Alla föreningar hjälper till.
Bangruppen ska också vara där.

h/ Hantering av bokningar/uthyrningar
Bokningsbekräftelse ska fyllas i, så det blir rätt uppgifter.

§ 121  Hemsideansvarig
Lars-Bertil Johansson från Verksveteranerna (mejladress labejo30@gmail.com) blir
ny huvudansvarig och Christer Sandberg (mejladress christer@varbergsstad.se )
från Kulknappen blir hans bisittare.

§ 122  Fråga om läktare på sydsidan
Kulknappen önskar på egen bekostnad ersätta de nuvarande sittplatserna med nya.
Styrelsen bifaller förslaget.

§ 123  Övriga frågor
a/ Bengt-Åke Ivarsson meddelar att en fläkt nu har monterats i förrådet.

b/  Jan-Olof Olsson påminner om att det fortfarande fattas en biträdande revisor.

§ 124  Nästa möte
11/10 kl 11.00. Valberedningen kallas också.
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§ 125 Mötet avslutas
Ordförande Mats Peterson tackar de närvarande för visat intresse och förklarar
mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Margaretha Antonsson     Torsten Paulsson

Mats Peterson
 ordförande




