VARBERGS BOULEKLUBB
KULKNAPPEN
Styrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-08

Tid:

10.00–11.30

Plats:

Boulodromen

Närvarande:

Mats Peterson
Christer Sandberg
Jan-Olof Olsson
Arne Dyberg
Christina Eng

§ 21 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat och meddelar
att Sven-Arne meddelat att han inte kan delta vid dagens möte.

§ 22 Dagordning

Den i kallelsen bilagda dagordningen godkännes.

ordförande
sekreterare
kassör

§ 23 Föregånde mötes protokoll
Protokollet från föregående möten, 2019-03-18 gås igenom och
godkännes.
§ 24 Inkomna skrivelser
Från Riksidrottsförbundet har vi fått Nyhetsbrev 190327
Styrelsen beslutar att lägga brevet till handlingarna.
Från kommunen har det kommit en bokningsbekräftelse på
toalettvagnarna.
Bekräftelsen har vidarebefordrats till Douglas Adolfsson och Jan-Olof
Olsson för vidare handläggning.
Christer Gunnarsson har mejlat styrelsen och påmint om att vi bör kolla
upp om vi kan ”spika” upp vårt tält vid SM-arenenan i Linköping.
Mats åtar sig uppgiften att kolla med Ulf Bolve i Linköping om detta.
§ 25 Rapporter

Jan-Olof ger en ekonomisk rapport. Vi har fått det lokala aktivitetsstödet
från kommunen gällande andra halvåret 2018, 24 959 kr.
Mats rapporterar frå ett möte med Bouleförbundets breddningskommitté
på Boulebar i Göteborg.

§ 26 Muggar

Mats rapporterar att hans förslag att köpa myggar med Kulknappen-tryck
som priser till Strandcupen röstats ner i Strandcupskommittén.

§ 27 Ringhals

Mats har fått ett från Alliansen vidarebefordrat mejl om att ca 20
personer från Ringhals vill ha spela boule någon gång i v. 21 och få
instruktion och låna klot.
Styrelsen ställer sig positiv till att Kulknappen ska ta på sig att arrangera.
Mats får i uppgift att svara på mejlet.

§ 28 Träningsvärdar
Efter diskussion beslutar styrelsen att avvakta med frågan om
träningsvärdar till efter sommaren.
§ 29 Boulesammankomst Fackförbundet Vision
Fackförbundet Vision har kontaktat oss och vill ha en introduktion till
boulespelet torsdagen den 25 april i Stenbrottet.
Jan-Olof och Arne tar på sig uppgiften att hålla i det från Kulknappens
sida. Christer meddelar Visions Annika Bengtsson Jönsson.
§ 30 Utebanorna

Christer har haft kontakt med Verksveteranernas Maggan Antonsson och
kommit överens om att vi ska iordningsställa utebanorna onsdagen den
17 april, samling 09.30. Christer meddelar medlemmarna detta vid
kvällens träning och mejlar medlemmarna samt lägger ut det på
hemsidan.

§ 31 Övriga frågor
Inga övriga frågor denna gången.
§ 32 Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 7 maj kl.
10 i Boulodromen.

§ 33 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet
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