
Protokoll fört vid styrelsemöte med Boulealliansen Varberg 22-10-11 i Boulodromen

Närvarande: Ordförande Mats Peterson (VAR) , kassör Per Qvenild (LÄJ) sekreterare
Margaretha Antonsson (FVV) ledamot Olle Hällqvist (FVV), ledamot Torsten Paulsson
(PRO) suppleant Sven-Olof Johansson (PRO) , Stig Larsson (VAR), Marika Svensson
(LÄJ), Bertil Johansson (hemsideansvarig)
Frånvarande: ledamot Bo Karlberg, vice ordförande Bengt-Åke Ivarsson

§ 126  Mötet öppnas
Ordföranden Mats Peterson hälsar de närvarande välkomna och förklarar

           mötet öppnat.

§ 127  Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Torsten Paulsson

§ 128  Dagordning fastställs
Dagordningen fastställs med tillägg §133 a-d, § 135 a-e

§ 129  Föregående protokoll, genomgång och uppföljning
Protokoll från föregående möte 22-09-13 uppläses. Det godkänns och läggs till

           handlingarna.

§ 130  Inkomna skrivelser
    Från Hallands Bouleförbund (Gunnar Wåhlberg)

           Det finns fortfarande lediga platser på grundutbildningen för tränare -steg 1.
  17/10 digital utbildning, 12-13/11 i Stockholm.

§ 131  Ekonomisk rapport
   Per Qvenild meddelar att delårsrevision kommer att äga rum 12 oktober. I

dagsläget föreligger ett underskott på 100.139,45. Hallkort för vintersäsongen,
som beräknas inbringa ca 170.000kr, är just distribuerade till föreningarna. Priset
för frallor i kafeét har höjts med 5 kr.
 Styrelsen beslutar att vid publicering av protokollen på Alliansens hemsida ska inte
uppgiften omkassabehållning anges i siffror, utan som ”god”, ”tillfredställande”,

”nöjaktig”.

§ 132  Övriga rapporter
a/ Avslutningstävlingen 15/9

           En trevlig tävling, trots växlande väder, väl genomförd. 35 lag deltog.

§ 133  Aktiviteter under hösten
a/ Onsdagsserien (bordlagt fr föregående möte)

           10 lag anmälda i serien för licensierade spelare, 7 för kompisserien, Start 26/10.

b/ Vinterserien (bordlagt fr föregående möte.
          Serien är lottad och klar. 19 lag deltar. Start 20 oktober.

c/ Fastighetsgruppen
          Ny sammankallande är Jari Alatalo. Ändras på anslagstavlan.



d/ Kontor
           Kontoret på bottenvåningen är avsett för Boulealliansens handlingar och material,

inte för de enskilda föreningarnas. Det samma gäller för kopieringsmaskinen;
endast handlingar relaterade till alliansen ska kopieras här.

§ 134  PM
Se bilaga 1.

§ 135  Övriga frågor
           a/ Tävlingar 2023 (sanktionerade)
           Mats Peterson och Christer Sandberg tar hand om detta. Anmälan senast 31/10.

b/ Juluppehåll i kaféet
           Kaféet stängs mellan 18/12 -22 och 9/1 -23

c/ Kodlås på dörren på södersidan
           Bordläggs

d/ Hemsidan
           Bertil Johansson meddelar att ett annat system måste tas i bruk och det finns flera

att välja mellan, med olika prisnivåer och valmöjligheter. Han undersöker vilket
system som passar oss bäst, både prismässigt och hanteringsmässigt.

           e/ Kortläsare i kassan
           Kommer att introduceras så snart som möjligt.

§ 136  Valberedningen har ordet
   Eftersom ingen från valberedningen är närvarande finns inget att rapportera.

§ 137  Nästa möte
   Vi samlas igen 8/11 kl 11.

§ 138 Mötet avslutas
  Ordförande Mats Peterson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet                                                                      Justeras

Margaretha Antonsson         Torsten Paulsson

Mats Peterson, ordförande


