
Verksamhetsberättelse för 2022 Alliansen Varbergs Boulehall
Verksamhetsåret har präglats av optimism och en alltmer ökad verksamhet i
Boulodromen sedan coronarestriktionerna upphörde på våren 2022, inte minst
vad gäller bokningar från företag och privatpersoner.

Styrelsen2022:
Mats Peterson (VAR) ordförande (AU), Bengt-Åke Ivarsson (DER) v ordf AU

Per Qvenild (LÄJ), kassör, AU, Margaretha Antonsson (FVV) sekreterare

Bo Karlberg (ÅSK), Torsten Paulsson (PRO), Olle Hällqvist (FVV)

Suppleanter
Rigmor Granath (ÅSK), Stig Larsson (VAR)
Marika Svensson (LÄJ), Bengt-Erik Andersson (DER)
Kenneth Johansson (FVV), Sven-Olof Johansson (PRO)

Föreningens revisorer:
Jan-Olof Olsson (VAR)
Douglas Adolfsson (VAR) suppleant

Valberedning:
Ulla-Britt Persson (LÄJ) ordförande
Mayenne Tyrbo (FVV)
Christer Sandberg (VAR)

Styrelsen har hållit 12 möten under 2022:
14 januari
18 januari
25 februari
15 mars
30 mars (konstituerande)
25 april
10 maj
8 augusti
9 september



11 oktober
11 november
14 december

Utöver årsmötet 30 mars hade vi ett medlemsmöte i Boulodromen 14
november

Från år 2022 kan följande anföras:

Coronarestriktionerna upphörde gradvis under årets början och den 10 februari
började vårens seriespel, en knapp månad senare än vanligt. Utöver det vanliga
seriespelet har vi haft onsdagsserierna, kompisserien, och månadstävlingarna.

 Våra överklaganden av byggnadsnämndens beviljade bygglov av padelhall
avslogs av Länsyrelsen. Tennishallen har emellertid återtagit sin ansökan om att
bygga en padelhall på ”vår” mark, men tillbyggnad av tennishallen kan komma
att ske i framtiden.

Vi noterar med glädje att samtliga deltagande lag i sommaravslutnings-
tävlingen skänkte sina prispengar till  Ukraina.

Vår solcellsanläggning har under 2022 producerat ca 32.000kWh, för vilka vi
fått utbetalt ca 35.000kr från Varberg Energi. Detta, tillsammans med
ventilations-/ värmeåtervinningsanläggningen, har medfört att vår
elförbrukning sjunkit från ca 70.000kWh/år till strax under 10.000 kWh/år!
Vi har dock haft vissa svårigheter med intrimning av värmeåtervinningen. En
förhoppning är att detta ska vara helt åtgärdat till hösten -23.

Låneomläggningen i samband med finansieringen av ovanstående medförde
också betydligt lägre årliga lånekostnader totalt.

Åsklosters Bouleklubb lämnade i maj in en ansökan om utträde ur Alliansen
Varbergs Boulehall. De erbjöds, och accepterade, en betänketid på 6 månader,
efter vilken de meddelade att de önskar kvarstå. Styrelsen för Alliansen
Varbergs Boulehall röstade enhälligt ja till denna begäran 13 december.

2022 såldes cirka 300 hallkort, lika med året dessförinnan.

Vi har slutit ett avtal med Anticimex avseende service och tillsyn av vår
hjärtstartare.



Slutord:

Styrelsen vill på detta sätt rikta ett tack för allt arbete som nedlagts 2022 till:

      -    Medlemsföreningarna för deras insatser

 Våra sponsorer, som är mycket viktiga för oss

 Personalen i kaféet, som gör en jätteinsats för allas vår trivsel

 Alla arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

Antagen den 7 mars 2023

Styrelsen för Alliansen Varbergs Boulehall

……………………………………        …………………………………………                 ……………………………………
Mats Peterson, VAR        Bengt-Åke Ivarsson, DER  Per Qvenild, LÄJ

……………………………………        …………………………………….                     ……………………………………
Bo Karlberg, ÅSK        Margaretha Antonsson,FVV                Torsten Paulsson,PRO

….....................................

 Olle Hällqvist, FVV


