
VARBERGS BOULEKLUBB PROTOKOLL
KULKNAPPEN Sammanträdesdatum
Styrelsen 2022-12-19

Tid: 16.30 – 17:45

Plats: Boulodromen

Närvarande: Mats Peterson ordförande
Christer Sandberg sekreterare
Jan-Olof Olsson kassör
Sven-Arne Bengtsson
Ann-Britt Carlsson
Arne Dyberg

Ej närvarande: Robert Bergström

§ 137 Öppnande Ordföranden förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 138 Justering Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Ann-Britt Carlsson.

§ 139 Dagordningen
Dagordningen fastställes.

§ 140 Föregåeende mötes protokoll
Styrelsemötesprotokollet från den 14 november läses igenom.

§ 141 Inkomna skrivelser
Från Bouleförbundets kansli har vi fått ett mejl angående 2023-års
förbundsmöte som kommer att vara i Kalmar den 15-16 april. Senast den
15 apirl ska nomineringar till förtroendeposter vara valberedningen
tillhanda.

Från Riksidrottsförbundet har vi fått deras föreningsbrev daterat den 30
november 2022. Till handlingarna.

Från Varbergs kommun har vi fått information om att de arrangerar
akiviteter för ungdomar under sportlovet 2023. Styrelsen beslutar att utan
åtgärd lägga informationen till handlingarna.

§ 142 Ekonomisk rapport
Kassören informerar om det ekonomiska läget. Jubileumsfesten gick
totalt på 55 000 kr, d.v.s. under det budgeterade 75 000 kr. Vi har nu 59
licensierade medlemmar. Jan-Olof går igenom medlemslistan med
styrelsen. 

§ 143 Övriga rapporter
Jan-Olof och Arne rapporterar från “En kväll för föreningslivet, som de
deltog i den 24 november i Arena Varberg. 



§ 144 Hemsidan Den hemsida vi har idag kommer att tas ner den 31 december. Christer
informerar om att han och Fredrik arbetar med att göra en ny, som inte
kommer att bli klar förrän någon gång i januari.

§ 145 Årsmötet 2023
Styrelsen beslutar att Årsmötet ska hållas tisdagen den 21 februari kl.
17.30 i Boulodromen. Christer får i uppgift att kungöra detta genom mejl
till medlemmarna. Mats skriver förslag till verksamhetsberättelse och en
verksamhetsplan, Christer gör en sammanställning över klubbens
tävlingsverksamhet och Jan-Olof sammanställer resultat- och
balansräkningen, lämnar till revisorerna samt gör förslag till en budget
för 2023. Allt till nästa möte.

§ 146 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls måndagen den 23 januari kl. 16.30  i
Boulodromen.

§ 147 Avslutning Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Christer Sandberg

Justeras

Mats Peterson Ann-Britt Carlsson


