VARBERGS BOULEKLUBB
KULKNAPPEN
Styrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-03-12

Tid:

10.30 – 11.30

Plats:

Boulodromen

Närvarande:

Mats Peterson
ordförande
Christer Sandberg
sekreterare
Jan-Olof Olsson
kassör
Anki Jönsson
Arne Dyberg
Sven-Arne Bengtsson

§ 7 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 8 Dagordning

Det utskickade förslaget till dagordning kompletteras och godkännes
sedan.

§ 9 Årsmötesprotokollet
Protokollet från Årsmötet är färdigt men ännu inte justerat. Styrelsen
konstaterar att besluten på årsmötet inte föranleder några omedelbara
åtgärder från styrelsen.
§ 10 Strandcupen Strandcupskommittén diskuterade prissumman speciellt vad gäller den
nationella trippeln och uppmanade styrelsen att se över prisbilden. Efter
diskussion beslutar styrelsen att ordföranden och kassören ska ta fram ett
förslag till prisbild för de olika klasserna med hänsyn taget till hur många
deltagare de samlar.
Styrelsen beslutar att inte dela ut några priser till bästa dam-, junior- eller
veteranlag i den nationella trippeln i år.
Styrelsen beslutar att årets färg på strandcupströjan ska var samma blåa
färg som vi har på våra nya klubbkläder.
Strandcupskommittén har diskuterat de offerter på tält som Sven-Arne
har tagit in och överlämnat till styrelsen att fatta beslut. Styrelsen
diskuterar frågan och beslutar att uppdrag åt Sven-Arne at kolla
kvaliteten på tältdukarna och om högtalaranläggningen uppfyller de krav
vi ställer.
Styrelsen beslutar att en fest för klubbens medlemmar ska hållas efter
Strandcupen och att den ska hållas i början av augusti vid Boulodromen.

§ 11 Vårcupen

Christer föreslår att pristagarna i B-slutspelet ska få varupriser i stället
för pengar och att vi ska uppmana våra medlemmar att hjälpa till att
skaffa fram sådana. Styrelsen ställer sig positiv till Christers förslag.

§ 12 Mötet med f.d. Marknad Varberg
Jan-Olof och Mats rapporterar från mötet med Destination Varberg.
§ 13 Veckans aktiviteter
Denna veckan är Kulknappen jourförening och ansvarar alltså för
aktiviteter i Boulodromen. På tisdag mellan 13.30 och 15.30 kommer 22
personer från miljö- och hälsoskyddskontoret till Boulodromen för att
spela boule. Mats och Arne tar hand om det arrangemanget.
På onsdag kväll spelar korpserien. Mats, Inger och Sven-Arne tar hand
om köket och ser till att det finns kaffe och kanelbullar.
§ 14 Årshjul

Styrelsen konstaterar att det finns behov att ett ”årshjul” för vår
planering och för att vi inte ska missa anmälningar till förbunds- och
distriktsarrangemang och inte heller genomförandet av beslut vi tagit på
medlemsmöten och styrelsemöten. Mats får styrelsens uppdrag att arbeta
vidare med det arbete han redan påbörjat.

§ 15 Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 3 april
kl. 10.00 i Boulodromen.

§ 16 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Christer Sandberg
Justeras

Mats Peterson

