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§ 132 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 133 Dagordning Den föreslagna dagordningen godkännes.
§ 134 Föregående mötes protoll
Föregående mötes protokoll genomläses och förklaras justerat.
§135 Inkomna skrivelser
Vi har fått en skrivelse från Hallands Bouleförbund med diverse
information.
Skrivelsen genomläses och läggs till handlingarna.
En skrivelse har också inkommit från Hallands Idrottsförbund/SISU
Idrottsutbildarna.
Skrivelsen läggs till handlingarna.
§ 136 Lag-DM V55
Grundomgången i lag-DM spelas den 8-9 februari i Ståhlhallen i
Halmstad och slutspelet den 15 februari på samma plats. Varje lag består
av sex st spelare. Sista anmälningsdag är den 28 januari och anmälan
sker på SBF Online.
Styrelsen beslutar att UK ska ta ut ett lag som representerar Kulknappen.
När UK har presenterat det laget är det fritt fram för klubbens övriga
medlemmar att bilda lag och anmäla sig till tävlingen.
Anmälningsavgiften 600 kr per lag betalas av klubben. Eventuella
prispengar tillfaller klubben.

§ 137 Bokslutet
Jan-Olof presenterar bokslutet för år 2019. Revision är gjord och
revisorerna föreslår att styrelsen får ansvarsfrihet för 2019.

§ 138 Årsmötet 17/2
Alla handlingar till Årsmötet ska vara klara till nästa styrelsemöte som
ska hållas tisdagen den 27 januari kl. 11.15 i Boulodromen.
§ 139 Månadstävlingen 26/1
Mats rapporterar om förberedelserna inför Boulodrmens månadstävling
den 26 januari. Kulknappen och Verksveteranrerna är tillsammans
ansvariga för tävlingen. Sekretariatet kommer att bestå av Mats, Björn
Broström och Hans Liljegren. Köket bemannas på förmiddagen av FVV
och från 11.30 av Kulknappen. Tävlingsledare är Mats Peterson och
Björn Broström.
§ 140 Övriga frågor
a) Asfaltering av banorna söder om Boulodromen.
Mats meddelar att han inte klarar uppdraget med att få banorna
asfalterade. Jan-Olof tipsar om att NCC kanske skulle kunna göra det, de
har en reklamskylt utanpå Boulodromen. Mats kommer att kontakta dem
och höra om de kan hjälpa till.
b) Årets Knapp
Arne väcker frågan om utseendet av Årets Knapp. Christer har lagt ut en
blänkare på hemsidan och satt upp ett anslag på anslagstavlan med
blanketter som medlemmarna kan använda då de föreslår vem som ska
utses till Årets Knapp.
§ 141 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 28 januari 2020 kl. 11.15 i
Boulodromen
§ 142 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Christer Sandberg

Mats Peterson

