
VARBERGS BOULEKLUBB PROTOKOLL
KULKNAPPEN Sammanträdesdatum
Styrelsen 2023-01-23

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
Robert Bergström

§ 148 Öppnande Ordföranden förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 149 Justering Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Arne Dyberg.

§ 150 Dagordningen
Dagordningen fastställes.

§ 151 Föregåeende mötes protokoll
Styrelsemötesprotokollet från den 19 december 2022 läses igenom.

§ 152 Inkomna skrivelser
Vi har fått nyhetsbrev från Riksidrottsförbundet. Styrelsen lägger mejlet
till handlingarna.

Vi har fått ett nyhetsbrev från Svenska Bouleförbundet innehållande bl.a.
en inbjudan till landslagskval V55. Styrelsen lägger mejlet till
handlingarnal

Christer Gunnarsson har mejlat och meddelat att han avsäger sig
uppdraget som ledamot i UK. 

§ 153 Ekonomisk rapport
Kassören ekonomiska överlämnar bokslutet för 2022.

§ 154 Övriga rapporter
Christer presenterar vår nya hemsida som han tillsammans med Fredrik
Brorsson arbetat fram. Styrelsen har inga invändingar mot att hemsidan i
föreliggande som planderat läggs ut offentligt onsdagen den 25 januari
kl. 12.



§ 155 Årsmötet 2023
Mats presenterar förslag till verksamhetsberättelse. Styrelsen godkänner
förslaget och ledamöterna skriver under.
Mats lämnar förslag på Verksamhetsplan 2023. Styrelsen godkänner
förslaget och ledamöterna skriver under.
Jan-Olof presenterar ett förslag till budget för 2023. Styrelsen godkänner
förslaget. Jan-Olof presenterar det på Årsmötet.
Christer får i uppdrag att sammanställa alla handlingar, efter den 1
februari då motionstiden går ut, till Årsmötet i ett häfte som ska tryckas i
40 ex.

§ 156 Seriespelet i Västerås.
Allt förbundsseriespel kommer i år att ske med sammandrag på två
platser i Sverige, första sammandraget i Västerås och det andra i
Ulricehamn. Styrelsen ifrågasätter det lämpliga i att dra ihop alla lag på
ett ställe med tanke på kostnaderna för resor och övernattingar. Till och
från Västerås är det 90 mil och om resorna sker med bil så blir bara
reskostnaden för klubben 9000 kr. Till detta kommer kostnaden för 8 st
dubbelrum under 2 nätter. Mats får i uppdrag att ta upp frågan i DS.

§ 157 Lag-DM Styrelsen beslutar att klubbens medlemmar själva bildar lag och anmäler
sig till lag-DM. Spelarna står själva för anmälningsavgiften.

§ 158 Månadsmästerskapen
Efter hand som deltagarantalet vuxit har Månadsmästerskapen tagit allt
längre tid att genomföra. Många medlemmar har avstått från deltagande
eftersom de tyckt att tävlingen tagit för lång tid.
Christer presenterar ett förslag om ny spelform och ny poängberäkning:
Spelformen blir det som kallas Direktutslagning A+B+C+D.
Tävlingen inleds med poolspel, där de som vinner två matcher direkt går
till A-slutspel, de som vinner den första men förlorar den andra matchen
går till B och den som förlorar första men vinner andra går till C.
Förlorar man två matcher går man till D-slutspelet. Därefter blir det
direktutslagning. Med detta spelsättet blir det högst fyra matcher för ett
lag, förut var det högst sex. Poängen till Årets Spelare kommer att
fördelas enligt följande:
A1 8 poäng, A2 6 poäng, A3 5 poäng, A4 4 poäng, B1 4 poäng, B2 2
poäng, C1 4 poäng, C2 2poäng och D1 1 poäng.
Styrelsen godkänner förslaget.

§ 159 Alliansens årsmöte.
Alliansen håller sitt årsmöte onsdagen den 22 mars kl. 17.00 i
Boulodromen. Styrelsen uppmanar Kulknappens medlemmar att delta i
mötet.

§ 160 Hallands Bouleförbunds årsmöte
Hallands bouleförbunds årsmöte blir den 26 mars kl 16.30.  Enligt
kungörelsen kommer kallelse till mötet att sändas ut inom kort.



§ 161 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls måndagen den 6 februari 16.30  i
Boulodromen.

§ 162 Avslutning Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Christer Sandberg

Justeras

Mats Peterson Arne Dyberg


