VARBERGS BOULEKLUBB
KULKNAPPEN
Styrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-07-27

Tid:

10.00 – 11.50

Plats:

Boulodromen utomhus

Närvarande:

Ej närvarande:

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

§ 58 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar mötet öppnat.

§ 59 Föregående mötes protokoll
Styrelsen går igenom protokollet från den 27 juni och förklarar det
justerade.
§ 60 Inkomna skrivelser
a) Från kommunens informationscenter har vi fått ett mail angående
aktiviteter för ”Nyanlända i Varberg”, där de frågar om vi har möjlighet
till samarbete och eventuellt ett möte i höst.
Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till samarbete och möte. Christer
får i uppdrag att svara på mailet.
b) SISU har mailat angående Jubileum och Idrottshistoria. De erbjuder
oss att delta i en lärgrupp på distans på temat jubileum och
idrottshistoria.
Styrelsen beslutar att anmäla Mats och Christer till denna utbildning.
Anmälan ska vara gjord senast den 20 augusti.
c) Christina Eng har mailat Mats och meddelat att hon tar ”time-out” från
boule och allt arbete i klubben.
Mats åtar sig att ringa Christina och prata med henne om anledningen.

§ 61 Rapporter

Jan-Olof lämnar en ekonomisk rapport.
Cash Buddy, Sparbanken och Kvantum har betalat sina sponsorpengar.
Jan-Olof har ansökt om polistillstån för Strandcupen 2021.

§ 62 Tävling i höst Mats har haft kontakt med Bosse K i Åskloster angående en gemensam
tävling och fått klartecken från distriktsordföranden Ove J om sanktion.

Tävlingen är tänkt att bli en tvådagarstävling den 29-30 augusti med max
40 lag. På lördagen spelar 20 lag i Åskloster och 20 vid Boulodromen.
De 10 bäst placerade lagen på varje spelplats spelar A-final i Varberg och
övriga B-final i Åskloster under söndagen. Anmälningsavgiften blir 200
kr per spelare.
Kaffe och mackor ska finnas i serveringen. Mats och Bosse jobbar vidare
med arrangemanget.
§ 63 Träningarna Från och med måndagen den 10 augusti tränar vi vid Boulodromen. De
två första matcherna lottar vi lagen och sedan är det fritt fram för att bilda
egna lag. På söndagarna är det parträning.
§ 64 Strandcupen 2021
Styrelsen beslutar att vi tidigt i höst ska ha ett medlemsmöte vid vilket
Strandcupen 2021 behandlas.
§ 65 Nästa möte

Styrelsen beslutar att hålla sitt nästa möte måndagen den 24 augusti kl 10
vid Boulodromen.

§ 66 Avslutning

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Christer Sandberg

Mats Peterson

