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§ 68 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 69 Dagordning

Den utskickade dagordningen godkännes med tilläggen Beachflaggor och
Svenska Cupen under punkten Övriga frågor.

§ 70 Skrivelser

a) Vi har fått en inbjudan till D.E. la Boules vinterserie. Christer S har
lagt ut inbjudan på vår hemsida och vidareberfordrat den till de
klubbmedlemmar som har mejladress.

ordförande
sekreterare
kassör

b) Vi har fått ett mejl från Varberg Sparbank med tack för vårt
deltagande i Sparbanksdagen. Till handlingarna.
c) Vi har fått inbjudningar från SBF till deltagande i Svenska Cupen
V55. Behandlas på detta möte i en särskild punkt.
d) Vi har fått en inbjudan från distriktet till deltagande i Svenska Cupen
V65. Behandlas på detta möte i en särskild punkt.
e) Hallands Bouleförbund inbjuder till domarutbildning.
Styrelsen beslutar att uppmana intresserade medlemmar att delta i
utbildningen. Uppmaningen lämnas vid morgondagens träning och
genom ett mejl till medlemmarna.
Styrelsen beslutar att klubben står för kostnaden som är 800 kr per
deltagare.
§ 71 Föregående mötes protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 3 augusti gås igenom och godkännes.
§ 72 Strandcupen 2015
Jan-Olof presenterar en sammanställning av inkomster och utgifter vid
Strandcupen 2015. Trots att antalet deltagande lag minskade från 395 till
354 blev resultatet 106 035 kr, vilket är 28 301 kr mer än i fjor.
Jan-Olof konstaterar också att kommunens alla avgifter och hyror uppgår
till ca 25 000 kr!

Jan-Olof delar ut Resultat- och Balansrapporter och föredrar dessa.
Styrelsen beslutar att redovisningen av Strandcupen ska vara en punkt
på dagordningen vid höstens medlemsmöte.

§ 73 Sanktion för tävlingar 2016
SBF har beslutat att ge Strandcupen 2016 sanktion innebärande att V55
dubbeln får nationell och den öppna trippeln interantionell status. SBF
anslår 10 000 kr för kostnader som uppkommer i samband med de
internationella lagens deltagande. Tidpunkten för Strandcupen är 30 juni
- 3 juli 2016. Styrelsen diskuterar ev. förändringar i spelform och
upplägg utan att fatta några beslut, vilket innebär att vi återkommer till
frågan.
§ 74 SISU-anmälningar på nätet
Jan-Olof informerar om möjligheten att få bidrag från SISU och hur han
numera kan på nätet kan refistrera våra aktiviteter. Det gäller
sammankomster utöver ordinarie styrelsearbete i grupper om minst tre
personer, exempelvis om UK träffas och tar ut lag eller om köksgruppen
träffas inför Strandcupen etc.
§ 75 Boule för flyktingar
Mats informerar om sina kontakter med kommunens flyktingsamordnare.
Styrelsen beslutar att som en första insats åka ut till
flyktingförläggningen i Himle med klot en onsdagkväll och spela för att
se om intresse finns för fortsatt spel.
Styrelsen beslutar att informera medlemmarna om detta vid
morgondagens träning och uppmana dem att följa med ut till Himle.
§ 76 Höstens seriespel i Boulodromen
Klaus har meddelat styrelsen att intresset för spel i Falkenbergsserien
visat sig vara så lågt att han inte anmält något lag i höst. Frågan kan bli
aktuell igen till nästa säsong.
Styrelsen beslutar att undersöka intresset för seriespelet i Boulodromen
så att vi får veta hur många lag vi kan anmäla.
Styrelsen beslutar att ge Christer i uppdrag att göra en lista som
medlemmarna kan fylla vid morgondagens träning. Info om detta finns
på hemsidan och har också skickats med mejl till de medlemmar som har
mejladress.
§ 77 Boule under höstlovet
Jan-Olof väcker frågan om Kulknappen ska arrangera någon
höstlovsaktivitet för skolungdomar. Alliansen har fått en inbjudan men
intresset från de övriga föreningarna är svalt.
Styrelsen beslutar att Kulknappen ska bjuda in skolungdomar i åk 7-9
samt gymnasiet till boulespel i Boulodromen måndagen och tisdagen i
vecka 44. Måndagen ägnas åt instruktion och träning och tisdagen åt en
tävling. Christer får i uppgift att göra en affisch som kan sättas upp på
skolorna och att anmäla aktiviteten till kultur- och fritidsförvaltningen.
Mats informerar Alliansens styrelse.

§ 78 Höstens medlemsmöte
Styrelsen har tidigare beslutat att kalla till medlemsmöte tisdagen den 20
oktober. På dagordningen kommer bl.a. att finnas redovisning av
Strandcupen 2015 och planering av Strandcupen 2016. Erling Ottosson
har anmält frågan om milersättning vid deltagande i del lokala serierna.
Lena åtar sig att laga en gulaschsoppa som vi kan bjuda på.
Styrelsen beslutar att göra en mer detaljerad dagordning vid nästa
styrelsemöte som sedan ska anslås på anslagstavlan i Boulodromen och
på hemsidan och mejlas till medlemmarna.
§ 79 Sammanställning till valberedningen
Christer har gjort en sammanställning av vilka förtroendeuppdrag som
finns i klubben och vilka som har dessa. Samtliga dessa ska tillsättas på
Årsmötet.
Styrelsen beslutar att överlämna sammanställningen till valberedningen
som ett underlag till deras arbete.
§ 80 Våra tävlingar i höst
Vår enda tävling i höst är Varbergs Vintercup 40 öppen mixed dubbel.
Styrelsen har begärt att få förslag till tävlingskommitté från
valberedningen.
§ 81 Övriga frågor

a) Beachflaggor
Jan-Olof har efter vårt deltagande i Sparbanksdagen konstaterat att vi har
behov att exempelvis beachflaggor för att synas i sådana sammanhang.
Han har också kollat priser. Lägst pris har PG:s där vi kan få 4 st för
5000 kr inkl. moms. Mats påpekar att vi måste kolla med Charden med
tanke på att de ägs av JM-gruppen som är en av våra stora sponsorer.
Styrelsen beslutar att ge Jan-Olof i uppdrag att kolla priser hos
Charden.
b) Svenska Cupen V55 och V65
Styrelsen beslutar att inte anmäla något lag till Svenska Cupen V55.
Styrelsen beslutar att anmäla ett lag till Svenska Cupen V65. Jan-Olof
verkställer.
c) Vintercuperna 41 och 42.
Styrelsen beslutar att söka sanktion för Vintercupen 41 den 5 alt. 12
mars 2016 och för Vintercupen 42 den 12 alt. 19 november 2016. Mats
ber Fredrik Brorsson att göra ansökan.

§ 82 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hålla måndagen den 5
oktober kl 10.00 i Boulodromen.
§ 83 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.
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