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§ 128 Öppnande

Mats Peterson förklarar mötet öppnat.

§ 129 Dagordning Dagordningen fastställes
§ 130 Föregående mötens protokoll
Föregående styrelsemötes protokolll (2017-10-24) läses igenom och
godkännes.
Protokollet från medlemsmötet läses igenom. Konstateras att de uppgifter
som medlemsmötet hänsköt till styrelsen är åtgärdade.
§ 131 Rapporter

Jan-Olof redogör för förslaget till sponsoravtal med Varbergs Sparbank.
Ett ”krav” från Sparbanken är att vi har deras logga på klubbkläderna.
Styrelsen anser att detta inte är möjligt bl.a. eftersom vi har förhandlat
bort det kravet från en annan huvudsponsor.
Styrelsen beslutar att ge Jan-Olof i uppdrag att prata med banken om
detta och försöka få dem att ta bort det kravet.

§ 132 Inkomna skrivelser
Birgitta Yström begär via mejl sitt utträde ur klubben. Hon tackar för den
här tiden och för all information/instruktion hon fått om boulespelandet.
Christer har svarat Birgitta och tackat henne för den tiden hon varit med.
I detta sammanhang meddelar Jan-Olof att JanWretborn sagt till honom
att han lämnar klubben vid årsskiftet och för att istället spela med PRO.
Främsta skälet är att vi är så få på torsdagsträningarna.
Från SBF har vi fått ett mejl med information om Svenska Cupen öppen
och dam.
Mats får styrelsens uppdrag att vid nästa träning kolla om det finns
intresse bland våra damer att vara med. I så fall ska det anmälas till
förbundet senast den 15 december.
Mats får styrelsens uppdrag att kolla med Fredrik Brorsson och Tobias
Andersson om de är intresserade av att vara med i Svenska Cupen.
Anmälningstiden för den öppna klassen går ut den 28 december.
Vi har fått ett mejl frå Svenska Spel med inbjudan att närvara vid
Idrottsgalan 2018.
Styrelsen beslutar att lägga mejlet till handlingarna.
Från Hallands Bouleförbund har vi fått ett mejl med diverse information.
Bland annat handlar det om lag-DM som spelas i Varberg den 10-11 och
den 18 februari nästa år.

Styrelsen beslutar att Kulknappen ska anmäla ett lag. UK får styrelsens
uppdrag att ta ut laget. Jan-Olof anmäler laget. I övrigt kan medlemmar
som önska delta själva bilda lag och anmäla sig. Kulknappen bekostar
endast det av UK uttagna laget.
Från SBF har vi fått ett mejl med diverse information, bland annat att
nästa års förbundsmöte hålls i Stockholm den 21 22 april.
§ 133 Laguttagning och uttagningskommittén
Vid det senaste medlemsmötet diskuterades hur laguttagningen till de
lokala serierna ska ske i framtiden. Christer har gjort en sammanställning
av synpunkterna som lämnades från de 5 diskussionsgrupperna.
Sammanställningen kan sammanfattas i följande:
C Kulknappen ska satsa på att ha ett ”bästa lag” som tas ut av UK.
Övriga spelare ska fördelas så att lagen blir jämna i spelstyrka.
C Hänsyn ska tas till att spelare vill spela i samma lag.
C Lagledarna ska utses inom laget.
C UK ska ta ut lagen.
C Alla som anmält intresse ska få spela. Semesterplaner ska meddelas
när man anmäler sitt intresse för att vara med.
C För att anmäla ett lag krävs att minst 12 anmält sig till att vara med.
Arne, Christer och Hasse har meddelat att de avsäger sig sitt uppdrag i
uttagningskommittén. Kvar här Kenneth Johansson.
Styrelsen beslutar att ge valberedningen i uppdrag att föreslå ersättare för
de tre som avsagt sig sitt uppdrag och lämna förslaget till Årsmötet i
februari. UK:s uppgift är att ta ut det starkaste laget till respektive
förbunds- och distriktsserie samt till Svenska Cupen och lag-DM.
En särskild uttagninskommitté ska ta ut lagen till de lokala serierna.
§ 134 Boule under februarilovet
Bengt Alvhage har frågat Mats om Kulknappen kan ta hand om elever
från Håstensskolan vid två tillfällen då eleverna har friluftsdag. Det
gäller tisdagen den 6 februari och torsdagen den 8 februari.
Styrelsen beslutar att Kulknappen kan ta emot eleverna den 6 februari
och ger Mats i uppdrag att meddela Lisbeth Hesslow som är ansvarig
lärare på Håstensskolan detta. Torsdagen den 8 februari är Boulodromen
upptagen för seriespel.
§ 135 Tält till Strandcupen
Sven-Arne har fått in offerter från tre olika företag på uthyrning av
restaurangtält till Strandcupen. Styrelsen anser att det är intressanta
alternativ till det vi brukar hyra från kommunen.
Styrelsen beslutar att kalla till ett gemensamt möte med
Strandcupskommittén och de ansvariga för Företagscupen tisdagen den
16 januari kl. 10.00 i Boulodromen. Christer får i uppgift att kalla dessa
till mötet och då bifoga offerterna.

§ 136 Nya klubbkläderna
Mats meddelar att han kommer att beställa den nya kläderna så fort han
fått underskrifter från samtliga som beställt.
§ 137 Generationsboule

Mats får styrelsens uppdrag att ta upp frågan på ett möte med
Boulodromen igen. Styrelsen vill att någon annan förening tar
huvudansvaret för tävlingen denna gången.
§ 138 Nästa möte Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas måndagen den 22
januari kl. 10 i Boulodromen.

§ 139 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.
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