
Protokoll fört vid styrelsemöte med Alliansen Varbergs Boulehall 23-01-17 i
Boulodromen

Närvarande: Ordförande Mats Peterson (VAR), vice ordförande  Bengt- Åke Ivarsson
(DER) kassör Per Qvenild (LÄJ) ,sekreterare Margaretha Antonsson (FVV), Bo Karlberg
(ÅSK), Torsten Paulsson  (PRO), Sven-Olof Johansson (PRO), Marika Svensson (LÄJ),
Kenneth Johansson (FVV) Ulla-Britt Persson (valberedningen) Jan-Olof Olsson (revisor)
Lars-Beril Johansson (hemsideansvarig)

Anmält frånvaro:  Olle Hällqvist (FVV),

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

         öppnat.

§ 2   Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Kenneth Johansson

§ 3   Dagordning fastställs
 Dagordningen fastställs med tillägg § 11 b, 11c, 11d

§ 4   Föregående protokoll, genomgång och uppföljning
Protokoll  från 13 december föredras och godkänns.

§ 5   Inkomna skrivelser
Förekom ej.

§ 6   Ekonomisk rapport inkl preliminärt bokslut för 2022
Det finns ca 203.000kr på kontot i dagsläget. Den höga kostnaden för uppvärmning

        (42.000kr för december i st f normalt ca 17.000kr) gör att ekonomin kan komma att
        ansträngas framöver. Vi har löfte från banken om att skjuta på amortering av lån om

det visar sig nödvändigt.
        Den nya kassaterminalen är nu installerad och i funktion. Total kostnad ca 3.500kr.
        Preliminärt bokslut är inte klart, bordläggs till nästa möte.

§ 7  Övriga rapporter
       a/ Ventilationen
       Anläggningen fungerar nu som den ska och temperaturen i hallen kommer att hållas

       på 14-16 grader (på grund av ökande kostnad enl föregående §).

§ 8  Aktiviteter under vintern
       a/ Onsdagsserien
       Startar 25 januari

b/  Vinterserien
       Kör igång 19 januari. Diskussioner har förekommit om fikapauserna: uppdelning eller
       inte. Styrelsen beslutar att det på försök ska vara  fikapaus för alla efter 2 matcher och



att utvärdering därefter sker.

c/ Månadstävlingen
       Start 28 januari. Hitintills 36 anmälda lag. Läjet ansvarar för tävlingen.

 d/  Övriga aktiviteter
       Inget att rapportera

§  9 Hemsideansvarig
Lars-Bertil Johansson informerar om nya hemsidan och diskussion sker om

       innehållet. Ändringar kommer troligen att ske på menyraden. Den nya domänen är
       boulodromen.se. Man kan prenumerera på nya inlägg, särskild knapp finns för det.

§ 10 PM
Uppdaterad lista bifogas protokollet

§ 11  Övriga frågor
         a/ Inför årsmötet

 Årsmötet kommer att äga rum 22 mars kl 17 i Boulodromen. Utlysning görs 2 mån
            innan. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan görs klara till nästa möte.

  b/ Anslagstavla
            Anslagstavlan som idag sitter på väggen i spelområde 5 flyttas till
           västväggen på spelområde 2. Magneter införskaffas. Fastighetsgruppen ansvarar.

c/ Presentkort
            Man ska kunna köpa presentkort utfärdade av Boulodromen och giltiga för inlösen
            i kaféet. Förslagsvis på 30kr st. Funktion för detta finns i nya kassasystemet. Per Q
            undersöker och ansvarar för detta.

d/ Hyra vid möte
            Möte i kaféet ska inte medföra hyreskostnad för de deltagande.

§ 12  Nästa möte
Den 14 februari kl 11 i Boulodromen.

§ 13  Mötet avslutas
         Ordförande Mats Peterson tackar de närvarande för visat intresse och förklarar
         mötet avslutat.

Vid protokollet:                        Justeras:

Margaretha Antonsson            Mats Peterson              Kenneth Johansson


