VARBERGS BOULEKLUBB
KULKNAPPEN
Styrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-06

Tid:

10.00 – 11.40

Plats:

Boulodromen

Närvarande:

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

Ej närvarande:

§ 150 Öppnande

Ordföranden Mats Peterson förklarar mötet öppnat.

§ 151 Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Arne Dyberg.

§ 152 Dagordning Dagordningen fastställs.
§ 153 Föregående mötes protokoll
Protokollet genomläses. Beslut som fattades vid förra sammanträdet har
verkställts.
Lena Hjalmarsson har accepterat att bli medlem i uttagningskommittén
för det lokala seriespelet.
§ 154 Rapporter

Jan-Olof ger en ekonomisk rapport. För tillfället ligger vi på plus strax
under 20 000 kr det här året.
Mats rapporterar från distriktets årskonferens.

§ 155 Inkomna skrivelser
Riksidrottsförbundet har skickat sitt nyhetsbrev.
Efter genomläsning lägges brevet till handlingarna.
Ove Johansson har mejlat om sin 80-årsdag en 30 mars och istället för
uppvaktning bett om pengar till RIS, i vilkenförening han är ordförande.
Mejlet lägges till handlingarna.
Riksidrottsförbundet har mejlat om möjligheterna att ansöka om
kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för
januari och februari 2021.
Styrelsen konstaterar att just för de två månaderna har vi inte anledning
att söka något sådant stöd.
SBF har skickat en inbjudan till landslagskval 2021 i klassen V55. Det är
en icke-klubbunden tävling och fritt fram för dem som vill anmäla sig.
SBF har också skickat ut sitt Nyhetsbrev 31 mars 2021.
Nyhetsbrevet lägges efter genomläsning till handlingarna.

§ 156 Träningstider
Styrelsen beslutar att träningen kommer att bedrivas utomhus vid
Boulodromen från och med torsdagen den 15 mars. Tisdagar och
torsdagar start 17.30 och lördagar start 13.00.
§ 157 Varbergs Strandcup 2021
Styrelsen beslutar att avvakta med beslut om att ev. ställa in Strandcupen
i år tills förbundet har tagit ställning till hur det ska bli med SM. Om SM
ställs in så ställer vi in Strandcupen. Om förbundsstyrelsen beslutar att
genomföra SM kallar vi till ett nytt styrelsemöte för att diskutera hur vi
ska göra då.
§ 158 Utebanorna Christer rapporterar om kontakterna han haft med kommunalråden AnnChalotte Olsson Stenkil och Christoffer Bergenblock angående
genomförda och planerade förändringar vid utebanorna. Ann-Charlotte
Stenkil har svarat att kommunalråden kommer att informera sig inom
kort genom Leif Andersson och återkommer sedan till oss för ett ev.
möte.
§ 159 Pandemitävling
Mats föreslår att vi någon gång i juli/augusti försöker arrangera en
”pandemitävling” tillsammans med Läjet och Åskloster. Då skulle vi
kunna ta emot 60 lag fördelade på de tre spelområdena ena dagen och
daqen efter spela A-, B- och C-slutspel.
Styrelsen ställer sig positivt förslaget och ger Mats fria händer att
fortsätta med att planera för en sådan tävling.
§ 160 Kommunens ”varumärkesstärkande arrangemang”
Jan-Olof har varit i kontakt med kommunens destinationssamordnare
Magnus Thomson och hört sig för om stöd till Varbergs Strandcup 2022
från kommunens sida. Thomson ställde sig positiv till detta och hade
idéer om hur man skulle kunna göra reklam för arrangemanget i god tid.
Styrelsen ger Jan-Olof i uppgift att hålla kontakten med
destinationssamordnaren.
§ 161 Arrendekontrakt - containern
Jan-Olof har varit i kontakt med kommunen angående vår arrende av
marken där vi har strandcupscontainern uppställd och frågar om vi skulle
kunna få ställa upp en byggbod på samma område om vi köper en sådan.
Beskedet var att vi kan ställa dit en byggbod men söka bygglov direkt då.
§ 162 Nästa möte Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 27 april
2021 kl.10.00 i Boulodromen.
§ 163 Avslutning

Mats förklarar mötet avslutat.
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