VARBERGS BOULEKLUBB
KULKNAPPEN
Styrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-09

Tid:

10-00–11.50

Plats:

Boulodromen

Närvarande:

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

Ej Närvarande:

Sven-Arne Bengtsson

§7 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar styrelsemötet öppnat.

ordförande
sekreterare
kassör

§8 Föregående mötes protokoll
Protokollen från den 3 februari och från den 17 februari läses igenom och
förklaras justerade.
§9 Inkomna skrivelser
Birgitta Olausson och Lena Karlsson har inkommit med avsägelser från
sina uppdrag i tävlingskommittén.
Styrelsen arbetar med att få fram ersättare för dessa båda.
Christer Gunnarsson har skickat ett mejl med synpunkter på hemsidan
angående utläggning av protokoll och annonsering av styrelsemöten.
Christer meddelar också att han inte kan vara ansvarig för Företagscupen
i år eftersom han kommer att befinna sig utomlands under
planeringsperioden.
Christer Sandberg har svarat på den första delen av Christer Gunnarssons
skrivelse och styrelsen kommer att arbeta med att hitta en ny ansvarig för
Företagscupen.
Från HSBF har vi fått en inbjudan till distriktsseriespel 2020.
Styrelsen beslutar att Jan-Olof ska betala in anmälningsavgiften för två
lag. Anmälningsavgiften är 1000 kr per lag.
Hallands Bouleförbund bjuder in till Föreningsforum med efterföljande
distriktsmöte söndagen den 29 mars i Boulecenter i Falkenberg.
Kulknappen har rätt till 4 delegater.
Styrelsen beslutar att Mats P, Arne D och Christina E åker dit och frågar
i kväll på träningen vem som mer har möjlighet att följa med.

Vi har fått ett mejl från Anne Pettersson och Ole Lindberg från Tvååker
om att de är intresserade av att börja spela boule och undrar hur de ska gå
tillväga. Christer S har svarat dem att de är välkomna till någon av våra
träningar och att vi då tar hand om dem på bästa sätt.
Tidaholms Bouleförening har hört av sig och frågat om vi kan stå som
värdar för ett eventuellt besök de tänker göra i Varberg i början av juni.
De är ca 25 personer som kommer med buss och vill gärna att vi
arrangerar någon form av tävling under några timmar. Deras
kontaktperson är Björn Berg,
073-514 22 45.
Styrelsen beslutar att vi kan ta emot dem en måndag, tisdag eller onsdag i
början av juni. Christer S är vår kontaktperson.
§ 10 Rapporter

Jan-Olof och Christina rapporterar att de ska träffa Niklas Knutsson på
Länsförsäkringars Fastighetsförmedling i Varberg angående ev.
sponsring.

§ 11 Enhetlig byxfärg
Mats föreslog på årsmötet att lag som representerar klubben bör
komplettera klubbdräkten med svarta långbyxor eller svart kjol. Han
föreslog också att klubben i så fall skulle kunna bidra med exempelvis
100 kr.
Årsmötets beslut blev att hänvisa frågan till styrelsen med beaktande av
de synpunkter som framkom under Årsmötet. Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar att i tävlingar där SBF:s tävlingsbestämmelser
påbjuder enhetlig klädsel förordar styrelsen att kulknappar bär svarta
byxor eller svart kjol.
§ 12 Strandcupskommitén och Företagscupskommittén
Mats meddelar att han kommer att kalla dessa kommittéer till möte i
nästa vecka.
§ 13 Tävlingskommittén
Styrelsen beslutar att tävlingskommittén ska kompletteras med ersättare
för Birgitta Olausson och Lena Karlsson (se §9.)
§ 14 Slutspel för elitserierna
Kulknappen är arrangörer för slutspelet i elitserierna, som spelas vid
Boulodromen den 12-13 september.
Styrelsen beslutar att anlita Hamnkocken för catering och att be SvenArne Bengtsson att fråga Ringhals om vi kan få låna 15 bord för
uppsättning i hallen, så att varje lag får tillgång till ett bord.
§ 15 Uttagningskommittén
Kenneth Johansson har avsagt sig sitt uppdrag i UK. Styrelsen beslutar
att Christina ska ingå i UK samt att försöka övertala Kenneth att sitta
kvar.

§16 Övriga frågor a) Bruket den 21-22 mars. Mats påminner om att Kulknappen är
ansvarig för själva tävlingen om det blir något. I övrigt står Bruket för
arrangemanget.
b) Årshjulet. Vi har inte glömt något utan följer det som planerats.
§ 17 Nästa möten Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas måndagen den 6 april
och att mötet därpå ska hållas den 27 april. Båda i Boulodromen med
start kl. 10.
§18 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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