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§ 61 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 62 Dagordning

Dagordningen fastställes

§ 63 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll läses igenom och godkännes.
§ 64 Inkomna skrivelser
Från SBF har det kommit ett nyhetsbrev daterat den 7 juni 2017.
Innehåller information och SM och om kansliets öppettider under
sommaren. Dessutom information om Svenska Cupen V55.
Styrelsen lägger nyhetsbrevet till handlingarna.
Volvo Group Trucks Operations har skrivit och frågat om vi kan ta emot
14 personer i Stenbrottet den 30 augusti och instruera och ordna en liten
tävling för dessa. Frågan behandlas senare på dagordningen.
Christer Gunnarsson har mejlat en utvärdering av Strandcupen som
köksgruppen gjort.
Styrelsen beslutar att ta med denna vid höstens medlemsmöte som där
nästa års Strandcup är en punkt på dagordningen.
Christer Gunnarsson har mejlat en skrivelse rubricerad Några funderingar
i hängmattan i solen... som bl.a. handlar om placeringen av
restaurangtältet under Strandcupen.
Styrelsen beslutar att ta med denna vid höstens medlemsmöte som där
nästa års Strandcup är en punkt på dagordningen.
Lars Mauritsson har mejlat till styrelsen och talat om att han bokar stolar
och bord för Kulknappens räkning veckan efter midsommar 2018, den
23/6 t.o.m. 2/7.

§ 65 Faddrar

Styrelsen beslutar att utse Mats till fadder för Ylanda och Stig
Arnesson, Jan-Olof till fadder för Nils Svantesson och Christer S till
fadder för Britt-Marie och Göran Löfstedt.

§ 66 Rapporter

Jan-Olof meddelar att vi sålde för 9 000 kr mer under årets Strandcup än
under förra årets. Vi fick också in ett par tusen mer i startavgifter.
Mats meddelar att klubbens ”SM-tält” blåste sönder i Vetlanda och har
kasserats.

§ 67 Sanktionsansökningar Strandcupen 2018 och övriga tävlingar.
Mats meddelar att han ansökt om nationella tävlingar under nästa års
Strandcup, d.v.s. V55-trippeln på fredagen och den öppna trippeln på
lördagen med samma spelform som i år.
Styrelsen ger Mats i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera ett
förslag till spelformer för de övriga tävlingarna under Strandcupen 2018.
Styrelsen ger AU i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera ett
förslag till spelformer och tidpunkter för nästa års Vintercuper och
Vårcup.
§ 68 Ansökningar inför Strandcupen
Jan-Olof har lämnat in en ansökan till polisen om att få disponera
Stenbrottet för Strandcupen 2018. Handläggaren på kommunen har hört
av sig till honom och vill ha ett möte med oss och polisen. Jan-Olof
sköter kontakten med kommunens handläggare.
§ 69 Höstens tävlingar
Varbergs vintercup 42 spelas lördagen den 28 oktober och den 7-8
oktober spelas Svenska Cupen V55 och V65 här i Varberg.
Mats är sammankallande i tävlingskommittén som förbereder dessa
tävlingar.
I höst spelas också KM. Christer presenterar en tidplan för detta vid nästa
styrelsemöte.
§ 70 Svenska cupen kval
Styrelsen beslutar att Kulknappen ska ställa upp med ett lag i V55 och ett
lag i V65 och UK ska ta ut lagen.
§ 71 Onsdagstävlingar, ”korpen” och serie för tävlingsspelare
Mats föreslår att vi liksom i våras ska försöka arrangera en serie för
”korplag” på onsdagskvällarna och dessutom en serie för spelare med
licens.
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och ber Mats ta upp det i
Boulodromens styrelse för att höra om det kan vara ett arrangemang för
Alliansen som i våras.
§ 71 Övriga frågor
a) Eftersatt utomhusarbete.
Christer anser att Kulknappen bör göra ytterligare en insats för skötseln
av utebanorna trots att augusti är Verksveteranernas månad. Vi borde
tagit bort ogräs på parkeringen och vid ”rökpaviljongen” innan vi lämnar
över.
Styrelsen ger Christer i uppgift att mejla medlemmarna och be dem
komma tidigare till morgondagens träning och hjälpa till med
ogräsbekämpningen.

b) Målning av den blåa containern
Styrelsen beslutar att köpa grön färg för målning av den blå containern.
Christer får i uppgift att köpa färg och övrigt material som behövs.
c) Bouleinstruktion
Christer och Jan-Olof tar hand om Lindbergs församling den 30 augusti
på förmiddagen och Mats, Anki och Arne tar hand om Volvo Trucks på
kvällen i Stenbrottet samma dag.
§ 72 Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa möte ska hållas måndagen den 4 september
kl. 10 i Boulodromen.

§ 73 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.
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