VARBERGS BOULEKLUBB
KULKNAPPEN
Styrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-06-03

Tid:

9.00–10.50

Plats:

Hemma hos Jan-Olof, Brages gränd 37

Närvarande:

Mats Peterson
Christer Sandberg
Jan-Olof Olsson
Lena Hjalmarsson
Anki Jönsson
Christer Gunnarsson

§ 44 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat.

ordförande
sekreterare
kassör

§ 45 Föregående mötes protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 13 maj gås igenom och godkännes.
§ 46 Ekonomi

Jan-Olof delar ut aktuell balans- och resultatrapport och kommenterar
dem.

§ 47 Skrivelser

a) Folkspel har skickat ett mejl med information om deras alternativ att
stärka idrottsföreningars ekonomi genom att sälja julkalendrar,
Sverigelotten etc.
Styrelsen beslutar att lägga mejlet till handlingarna utan annan åtgärd.
b) Vi har fått en förfrågan om att låna ut klot och instruera hur man
spelar lördagen den 13 juni kl. 13.
Styrelsen beslutar att Christer meddelar frågeställaren att vi tyvärr inte
har möjlighet att ställa upp eftersom det är seriespel och dessutom har
många medlemmar engagerade i Barnens idrottsdag på Påskbergsvallen
samma dag.
c) Ett förslag om införande av klippkort att ersätta kontanthanteringen i
Boulodromen har framförts av Läjets Lars-Gunnar Fasth.
Styrelsen beslutar att våra representanter i Alliansens styrelse bör ställa
sig avvisande till förslaget och i stället föra fram ett förslag om att
införskaffa ett kassaregister. Christer Gunnarsson tar på sig uppgiften att
undersöka vilket kassaregister som kan vara lämpligt och kolla vad ett
sådant kostar.

d) Från Gösta Bender i boulealliansen har vi fått ett brev gälland Varberg
Summer Horse Show. För Kulknappens del innebär avtalet att klubben
ska bemanna cafeterian i Boulodromen söndagen den 2 augusti under två
arbetspass, 8-11 och 11-16. Vid vardera arbetspass krävs det 5 personer.
Styrelsen beslutar att ge spelarna i de båda serielagen, veteranelitlaget
och division 1-laget i uppgift att sköta bemanningen. Lagledarna i
respektive lag ansvarar för kontakten med spelarna.
e) Från distriktet har vi fått resultatlistor från DM för veteraner trippel
V55 och trippel V65.
Styrelsen beslutar att lägga listorna till handlingarna.
f) För kännedom har vi från Varberg Calling for Peace fått information
om deras aktiviteter under juni månad.
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
g) Mats Andersson i Varbergs Hockeyklubb har ringt Mats och undrar
om klubben kanställa upp och instruera ungdomar som deltar i deras
ishockeyläger vid två tillfällen under veckorna 32 och 33.
Styrelsen beslutar att ge Mats i uppdrag att hålla kontakten med
hockeyklubben.
§ 48 Tävlingskommitté
Styrelsen beslutar att be valberedningen ta fram ett förslag till
tävlingskommitté bestående av helst fyra personer.
Christer S får i uppdrag att mejla valberedningen och bifoga
instruktionen till tävlingskommittén som styrelsen tagit beslut om
tidigare.
§ 49 Strandcupen

Jan-Olof berättar att tillstånden till livsmedelshanteringen vid
Strandcupen är klara. Tillståndet förvara i protokollspärmen.
Mats berättar att det ser bra ut när det gäller anmälningar och sponsorer.
Läget när det gäller antalet inkomna anmälningar till Företagscupen är
lite oklart men Strandcupskommittén sammanträder den 8 juni och då
kommer det att bringas klarhet.
Vid medlemsmötet den 10/10 2014 framfördes önskemål om inköp av en
laserskrivare till sekretariatet.
Styrelsen beslutar att undersöka vilka skivare vi har och om det efter
detta konstateras att behovet kvarstår köpa en skrivare.

§ 50 Övriga frågor

Mats berättar att frågan om att abbonnemanget på bredband, TV och
telefon i Boulodromen har ifrågasatts i Alliansens styrelse.
Styrelsen beslutar att Mats ska framföra fortsatt abbonnemang som ett
absolut krav från Kulknappens sida.
Jan-Olof berättar att det är klart inför Barnens idrottsdag den 13 juni.
Kulknappen deltar i två pass ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen
och vid båda passen är 6 st medlemmar engagerade.

§ 51 Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas måndagen den 3
augusti kl. 10 hemma hos Mats på Söderhöjdsgatan 3.

§ 51 Avslutning

Ordföranden tackar Jan-Olof för god fika och förklarar mötet avslutat.

§ 52 Domardräkter

Mats föreslår att klubben köper in domartröjor till de medlemmar som är
förbunds- eller distriktsdomare. Dessa dömer vid våra egna tävlingar och
tar då inte ut något arvode.
Styrelsen beslutar i enlighet med Mats förslag.

§ 53 Avslutning

Mats förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Christer Sandberg

Mats Peterson

