VARBERGS BOULEKLUBB
KULKNAPPEN
Styrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-08-05

Tid:

10.00–11.30

Plats:

Boulodromen

Närvarande:

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

§ 67 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 68 Dagordning

Dagordningen godkännes.

§ 69 Föregånde mötes protokoll
Protokollet från föregående möte, 2019-07-08 gås igenom och
godkännes.
§ 70 Inkomna skrivelser
Från förbundet har vi fått en inbjudan till Svenska Cupen Veteran 55 2019. Se § 73 nedan.
Christer Gunnarsson har mejlat in sin utvärdering av årets Strandcup.
Mats har tagit med Christers synpunkter i sin sammanställning av vad
som kom fram under utvärderingsmötet den 24 juli.
Från Hallands Bouleförbund har det kommit en inbjudan till
distriksseriespel för veteraner. Skrivelsen har vidarebefordrats till
respektive lagledare.
Från Björn Knösch, sekreterare i Svealands BF, har vi fått en motion om
inrättandet av en ”Funktions-klass / Para Pétanque” inom boule.
Motionen kommer att behandlas på nästa förbundsmöte.
Styrelsen beslutar att lägga motionen till handlingarna..
Hallands Idrottsförbund har skickat information om höstens verksamhet.
Bl.a. en kurs om IdrottOnline - tema klubbadministratörer, som kan vara
intressant för sekreterare och kassör.
Avgiften är 300 kr per deltagare.
Styrelsen beslutar att Christer och Jan-Olof får gå kursen om de är
intresserade och har tid.

§ 71 Rapporter

Mats rapporterar att mot att Verksveteranerna skötte grillningen under
vår grill- och utvärderingskväll den 24 juli så sköter vi sekretariatet vid
deras Telemästerskap den 4 september.
Arne meddelar att han kommer att vara bortrest under tiden 16/9 – 10/10.
Styrelsen beslutar att Christer under den tiden vikarierar för Arne i
Alliansens tävlingskommitté.

§ 72 Strandcupen utvärdering
Mats har gjort en sammanställning av alla synpunkter som kommit fam
under utvärderingen av årets Strandcup. Christer får i uppgift att mejla ut
den till våra medlemmar.
§ 73 Svenska Cupen V55
Styrelsen beslutar att anmäla ett lag till Svenska Cupen V55. Christer får
i uppgift att anmäla laget och Jan-Olof betalar startavgiften på1500 kr när
fakturan kommer..
§ 74 Enhetlig klädsel
Mats väcker frågan om inte enhetlig klädsel för Kulknappens del borde
innefatta exempelvis vita långbyxor/kjol när våra lag deltar i förbundsoch distriktsarrangemang.
Styrelsen beslutar att frågan ska vara en punkt på höstens medlemsmöte.
§ 75 Asfaltering av banor
Mats väcker frågan om asfaltering av banorna omdelebart söder om
Boulodromen. Detta för att vi ska kunna träna på den typ av banor som
blir allt vanligare exempelvis under SM
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och uppdrar åt Mats att jobba
vidare på förslaget bl. a. genom att ta upp det i Alliansens styrelse.
§ 76 Personalboule Lindbergs skola
Lindbergs skola kommer till Boulodromens utebanor för att spela boule
måndagen den 12 augusti mellan 13 och 16. Christer får i uppgift att
mejla skolledningen att vi förutom instruktion, tävling och klotutlåning
kan erbjuda kaffe/te och kanelbullar för en kostnad av 50 kr/deltagare.
Mats, Inger N, Arne, Christina och Sven-Arne hjälper till vid
arrangemanget.
§ 77 Årscykel

Årscykeln gås igenom och justeras bl.a. med tillägg av att
intresseanmälan till vinterserierna ska göras under augusti månad liksom
att anmälan till Svenska Cupen V55 också ska flyttas till augusti. Mats
verkställer.

§ 78 Övriga frågor
a) Utomhusbelysningen
Sven-Arne får i uppdrag att ta reda på hur belysningen på banorna söder
om Boulodromen fungerar. När tänds den, hur ställer man in
skymningsreläet etc?

b) Intresseanmälan vinterserierna
Christer får i uppgift att sätta upp en lista för intresseanmälan till
vinterserierna på klubbens anslagstavla i Bouldromen.
§ 79 Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas måndagen den 2
september kl. 10 i Boulodromen.

§ 80 Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.
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