VARBERGS BOULEKLUBB
KULKNAPPEN
Styrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-11-18

Tid:

10.00–12:00

Plats:

Boulodromen

Närvarande:

Mats Peterson
ordförande
Christer Sandberg
sekreterare
Jan-Olof Olsson
kassör
Christina Eng
Sven-Arne Bengtsson
Arne Dyberg

§ 107 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 108 Dagordning Den föreslagna dagordningen godkännes.
§ 109 Föregående mötes protoll
Föregående mötes protokoll förklaras justerat.
§110 Inkomna skrivelser
Vi har fått ett mail från SBF:s tävlingskommitté angående
sanktioneringen av regionala arrangemang.
Styrelsen beslutar lägga mailet till handlingarna.
Ett mail från Bengt Ydnäs i SBF:s tävlingskommitté meddelar att
Kulknappen beviljats arrangörsskapet för elitseriernas slutspel den 12-13
september 2020 och för Svenska Cupen V55 och V65 final den 2-8
november 2020.
Från Svenska Spel har vi fått meddelande om att Kulknappen får 1954 kr
från Gräsroten
§ 111 Rapporter

Mats rapporterar från SBHF:s föreningsforum den 27 oktober. Bl.a. så
beslutades det om ett seriespel i distriktet inomhus. Ansvarig för
förberedelserna blev Bengt Hallström i Halmstad.

§ 112 Årsmötet 2020
Styrelsen beslutar att Årsmötet ska hållas måndagen den 17 februari 2020
kl 17.30 i Boulodromen.
§ 113 Förbundsarrangemang
SBF:s tävlingskommitté har meddelat att vi blir arrangörer för
elitseriernas slutspel den 12-13 september 2020 och för Svenska Cupen
V55 och V65 final den 2-8 november 2020. Vi har sökt ett av

arrangemangen men fått båda.
Styrelsen beslutar att acceptera att Kulknappen blir arrangörer för båda.
§ 112 Skyttemattor
Christer visar prov som vi fått från firma Plastman i Solna på PVC-duk
lämplig till skyttemattor. Materialet till två mattor kommer att kosta ung.
4 000 kr.
Styrelsen beslutar att köpa in material till två mattor, en blå och en gul.
Christer får i uppgift att verkställa beslutet.
§ 113 Barnkonventionen
Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Det innebär bl.a.
att den klass Yngre juniorer vi brukar söka sanktion för under
Strandcupen inte blir tillåten.
Styrelsen beslutar att vi gör om den klassen till äldre juniorer.
§ 114 Tävlingar i Boulodromen
Boulodromens styrelse har beslutat om att låta arrangera ett antal
månadstävlingar under nästa år. Kulknappen har utsetts till att
tillsammans med Verksveteranerna arrangera en öppen dubbel
propaganda-tväling den 7 mars.
Styrelsen beslutar att överlämna detta till vår tävlingskommitté.
§ 115 Gemensam färg på byxor
Mats föreslår att styrelsen ska rekommendera att svarta långbyxor eller
svart kjol som benklädnad till vår klubbdräkt.
Styrelsen beslutar i enlighet med Mats förslag.
§ 116 Propagandatävling på Bruket
Styrelsen träffade för en tid sedan Karin Modiggård m.fl. från Bruket för
att diskutera ett samarbete.
Karin Modiggård föreslår nu i ett mail till oss att vi tillsammans
arrangerar en propagandatävling på bruket den 21-22/3 nästa år.
Styrelsen ställer sig positiv till detta och utser Mats till att sköta de
fortsatta kontakterna med Bruket och Karin Modiggård.
§ 117 Julfesten

Årets julfest blir i Boulodromen lördagen den 7 december.
Styrelsen beslutar att klubben bjuder på mat och lättöl/vatten/julmust, till
en kostnad av max 250 kr per person.

§ 118 Övriga frågor
a) Ledamot i Alliansens bangrupp.
Sven-Arne meddelar att han utsetts till sammankallande i Alliansens
fastighetsgrupp. Han vill därför entledigas från uppdraget som ledamot i
bangruppen.
Styrelsen beslutar att ta upp detta vid kvällens träning och att då försöka
skaffa en ersättare för Sven-Arne i bangruppen.
b) Köksvagn/köksbod
Christina tar upp frågan om att den köksvagn vi idag har till Strandcupen
inte längre håller måttet. Förutom att den är trång finns det också mögel

på många ställen.
Styrelsen beslutar att vi ska titta efter en ersättning, en bod på hjul eller
en byggbod utan hjul som vi kan bygga om till en köksvagn. Christina får
i uppdrag att prata med Bosse och Kenneth om detta.
§ 119 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas måndagen den 16 december kl. 10 i
Boulodromen
§ 120 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.
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