
Protokoll fört vid styrelsemöte med Boulealliansen Varberg 2023-02-14 i
Boulodromen

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

Anmält frånvaro:   Bo Karlberg (ÅSK)

§ 14  Mötet öppnas
Ordföranden Mats Peterson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet
öppnat.

§ 15  Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Bengt-Åke Ivarsson.

§ 16  Dagordning fastställs
 Dagordningen fastställs med tillägg  §24 a-e

§ 17  Föregående protokoll, genomgång och uppföljning
Protokoll från 17/1 föredras och godkänns efter rättelse § 11b/.

§ 18  Inkomna skrivelser
         a/  Från Mats Peterson angående lag-DM 25-26 februari och 12 mars
         Alla medlemsföreningar ombeds ställa upp med  folk som kan bemanna servering

och annat som behövs. Avvaktar besked från Ove Johansson om antalet deltagande
lag.

b/ Motion till årsmötet från Jan-Olof Olsson angående avgiften för hallkort
         Motionen diskuteras i Jan-Olofs frånvaro och styrelsens yttrande bif protokollet. Bil 1

§ 19 Ekonomisk rapport och bokslut för 2022
        Per Qvenild meddelar att det på grund av tidsbrist inte föreligger någon ekonomisk

rapport. Kassatillgångarna uppgår i dagsläget till ca 255.000kr och obetalda fakturor
till ca 65.000kr. Kassören utlovar ett bokslut inom kort. Den nyligen installerade
kassadatan i serveringen fungerar väldigt bra.

§ 21 Övriga rapporter
         a/ Utvärdering fikapaus
         Beslutas att återgå till en paus mellan andra och tredje omgången. De spelande 

 uppmanas inta sin fika så snart de avslutat 2:a spelomgången för att minska kön i
 kaféet.

 b/  Presentkort i kaféet
  Nya, förfinade presentkuponger med valör 20, 30 och 40 kr kommer att tryckas.



§ 22   Aktiviteter under vintern
a/  Årsmötet

          Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse: Några rättelser ska göras i
verksamhetsberättelsen, som därefter mejlas till styrelseledamöterna för
godkännande.

           Ekonomisk berättelse och budget: Presenteras på nästa styrelsemöte.
           Tryckning av ovanstående: Per Qvenild anlitar Br Carlssons Boktryckeri.

§ 23   PM
Se bilaga 2

§ 24  Övriga frågor
 a/ Bokning av hallen 5 april, Vagabond, bekräftas

b/ Dörren på östsidan spelområde 1
          Vi ska låta dörren vara olåst. Spelare utan nyckel kan gå ut den vägen när huvud-
          entrén är låst. Denna dörr går ej att öppna utifrån.

c/ Nyckel utlämnas till de spelare från Tvååker som tränar i hallen

d/ Möbler som skänkts och nu står 1 tr upp återlämnas eller säljs. För tunga.

e/ Vice ordförande Bengt-Åke Ivarsson avsäger sig omval.

 § 25 Nästa möte
Tisdagen 7 mars kl 11.00 i Boulodromen

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

Vid protokollet  Justeras:

Margaretha Antonsson  Mats Peterson         Bengt-Åke Ivarsson




