VARBERGS BOULEKLUBB
KULKNAPPEN
Styrelsen

Tid:

10.00–11.30

Plats:

Boulodromen

Närvarande:

Mats Peterson
Christer Sandberg
Jan-Olof Olsson
Anki Jönsson
Arne Dyberg
Sven-Arne Bengtsson
Thore Dimfelt
Erling Ottosson
Klaus Grossmann

§ 20 Öppnande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-03-027

ordförande
sekreterare
kassör

adjungerad t.o.m. § 24
adjungerad t.o.m. § 24
adjungerad t.o.m. § 24

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 21 Adjungering Styrelsen beslutar att adjungera Thore Dimfelt, Erling Ottosson och
Klaus Grossmann till sammanträdet.
§ 22 Dagordning

Till punkten Övriga frågor anmäler Arne Dyberg Inbjudan från Åskloster
och Christer Sandberg Verksamhetsplanen.

§ 23 Föregående mötes protokoll
Styrelsen går igenom föregående mötes protokoll och godkänner
detsamma.
§ 24 Sommarserierna
Falkenbergsserien
Styrelsen konstaterar tillsammans med Klaus Grossmann att tillräckligt
många anmält sitt intresse för att vara med och spela i
Falkenbergsserienför att vi ska anmäla ett lag.
Styrelsen beslutar att klubben ska anmäla ett lag till Falkenbergsserien
och utser Klaus Grossmann till lagledare för laget.
Varbergsserierna
För närvarande har 34 medlemmar anmält sitt intresse för att vara med
och spela i Varbergsserierna. Styrelsen konstaterar tillsammans med
Thore Dimfelt och Erling Ottosson att det är tillräckligt många för att vi
ska kunna anmäla tre lag. Erling Ottosson föreslår att UK ska sätta
samman lagen och föreslå lagledare för lagen.
Styrelsen beslutar att vi ska anmäla tre lag och att överlåta till UK att
sätta samman lagen och utse lagledare.

§ 25 Inkomna skrivelser
Konstateras att inga skrivelser kommit till klubben sedan senaste
sammanträdet.
§ 26 Boule för flyktingar
Sven-Arne och Mats berättar om sitt möte med Erika Sjöwall och att
hon kommer till Boulodromen med några flyktingar som vill prova på att
spela boule tisdagen den 28 mars kl. 16.30. Mats och Sven-Arne tar hand
om dem men fler kulknappar är givetvis välkomna att hjälpa till.
§ 27 Kulknappens Vårcup
Mats rapporterar från Tävlingskommitténs sammanträde. Bengt-Göran
Nilsson (FFP) kommer att vara domare. När tävlingskommittén fått ihop
funktionärer till tävlingen är det fritt fram för Kulknappens medlemmar
att anmäla sig till tävlingen.
§ 28 Boulens dag Lördagen den 20 maj är det Boulens dag. Mats föreslår att vi som i fjol
ska finnas vid Södra fästningshörnan och vid Sjöallén mittemot
Simplicity. Mats åtar sig att göra en affisch. Vi ska också undersöka om
det är möjligt att spela vid Engelska parken mittemot den grekiska
restaurangen på Västra Vallgatan.
Styrelsen beslutar att vi ska vara aktiva på Bolulens dag och att ta upp
frågan igen på nästa styrelsemöte.
§ 29 Strandcupen Mats rapporterar från möte med Strandcupskommittén. Allt är under
kontroll. Vi ska be våra medlemmar att skänka eller skaffa priser till
lotteriet. Christer får i uppgift att skicka utvärderingen som gjordes på
höstens medlemsmöte till Strandcupskommittén igen och till Jan-Olof
och Arne.
§ 30 Onsdagsserien - utvärdering
Styrelsen konstaterar att Onsdagsserien var en lyckad satsning och att vi
ska göra en ny satsning till hösten. Prisutdelningen bör ske direkt efter
det att de sista omgångarna är färdigspelade. Vid ett par tillfällen fanns
det ingen bemanning i köket vilket gjorde att Kulknappen fick sköta allt.
Våra representanter i alliansstyrelsen tar upp det där.
§ 31 Arrangemang för Södra
Jan-Olof rapporterar från samtal med en representant för Södra. De vill
att vi instruerar och ordnar en bouletävling för ca 90 personer i
Stenbrottet tisdagen den 23 maj på eftermiddagen. De kommer dit med
Strandtåget från Kurorten. Jan-Olof har skickat ett sponsorkontrakt till
Södra som ger oss 8000 kr. Avtalet är på ett år.
Styrelsen har tidigare ställt sig positiv till detta och beslutar att ta upp
frågan mer detaljerat vid nästa styrelsemöte.
§ 32 Övriga frågor
a) Lagtävling i Åskloster
Vi har fått inbjudan till en lagtävling i Åskloster. Arne har tidigare år
tagit på sig lagledaransvaret för detta men avsäger sig det i år.
Styrelsen beslutar att sätta inbjudan på anslagstavlan i Boulodromen och
att informera om detta på träningen i morgon kväll.
b) Verksamhetsplanen

Styrelsen konstaterar att flera av de aktiviteter som vi just nu arbetar med
finns med i Verksamhetsplanen.
§ 33 Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa möte ska hållas måndagen den 18 april kl.10 i
Boulodromen.

§ 34 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Christer Sandberg

Mats Peterson

