VARBERGS BOULEKLUBB
KULKNAPPEN
Styrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Tid:

10.00–11.25

Plats:

Boulodromen

Närvarande:

Mats Peterson
ordförande
Christer Sandberg
sekreterare
Jan-Olof Olsson
kassör
Lena Hjalmarsson
Arne Dyberg
Bertil Axelsson
Vid behandlingen av § 33 Strandcupen deltar dessutom Elsy Svensson,
Bosse Karlberg, Erling Ottosson och Christer Gunnarsson

§ 30 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 31 Dagordning

Den i förväg utsända dagordningen godkännes.

§ 32 Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser redovisas och lägges till handlingarna.
§ 33 Strandcupen Konstateras att sponsorläget är OK. Erling redovisar läget inför
Företagscupen. Det flyter på och läget är under kontroll.I övrigt pågår
förberedelserna inför Strandcupen planenligt.
§ 34 Containern

Jan-Olof meddelar att containern nu är lastad och att han har avtalat med
Per Johansson på CR Åkeri att de flyttar containern till Stenbrottet och
att de transporterar den där ifrån till sitt åkeriet och sedan när
hästtävlingen är slut ställer den på plats vid Boulodromen.

§ 35 Boulens dag - utvärdering
Boulens dag genomfördes som planerat. Uppslutningen blev emellertid
mycket dålig till följd av det extremt kalla vädret.
§ 36 Kort ekonomisk genomgång
Jan-Olof Olsson redovisar det ekonomiska läget för styrelsen. Det ser bra
ut, följer budget. Vi har fått 7000 kr från SISU för våra kostnader i
samband med träningstillfällena med Patrik och Torsten.
§ 37 Lokalt aktivitetsstöd - Vad gäller?
Styrelsen beslutar att ge Jan-Olof i uppdrag att kolla om det räcker med
att vi inrättar en veteransektion för att bli berättigade till lokalt
aktivitetsstöd eller om det endast är förbehållet pensionärsföreningar.

§ 38 Inköp av prisskåp i glas
Timo Lager har fått tips om ett fint prisskåp i glas som klubben kan få
köpa för 500 kr.
Styrelsen beslutar att Mats frågar alliansens ordförande Gösta Bender
om det är OK att placera det på Boulodromens andra våning och att vi i
så fall köper skåpet.
§ 39 Möte med Idrottsrådet
Arne rapporterar från ett möte med Idrottsrådet på Stadshotellet där han
representerade Kulknappen. Frågor man tog upp där var: Ungdomar ska
tävla utan resultat och tabeller, boule för flyktingar och att man var
överens om att kommunen tar ut för höga avgifter och hyror av ex tält
och vagnar.
§ 40 Friluftsdag Bläshammars skola
Vi har fått en förfrågan från Bläshammars skola om vi kan instruera och
hålla i ett bouleinslag vid deras friluftsdag på Håsten den 24 maj.
Styrelsen beslutar att vi ska göra det och ger Christer i uppdrag att hålla
i aktiviteten.
§ 41 Avslutning
Vid protokollet

Christer Sandberg
Justeras

Mats Peterson

Ordföranden förklarar mötet avlutat.

