Protokoll nr 2, styrelsemöte 2019-02-11 Paragraf 11 - 20.
Närvarande (* ej närvarande)
Ove Johansson
Stig Andersson
Marianne Nelson
Heimo Käki
Kurt Larsson

Kenneth Wisén
Mats Gustafson
Romano Percat suppleant
Bengt Johansson suppleant

§ 11 Mötets öppnande.
Ordf. Ove Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat
§ 12 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 13 Val av protokolljusterare.
Att justera protokollet valdes Marianne Nelson.
§ 14 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 15 Inkomna och utgående skrivelser
Fanns inga.
§ 16 Rapporter.
a) Ekonomi.
Ser fortsatt bra ut.
b) Medlemmar.
Antal medlemmar är för närvarande 563 st.
c) Hallunderhåll.
Plattor på väggarna är klart. Nya hållare för boulekloten är uppsatta för att slippa
ha dessa på golvet. En eloge till snickargänget.
d) Banunderhåll.
Fanns inget.
e) Seriespel.
Rullar på.

f) Tävlingar.
Justeringar på kommande tävlingar. (Se bilaga 1).
g) Lotteri.
Fungerar bra.
h) Uthyrning.
Fungerar bra.
i) Sponsring.
Bedöms ligga på en lagom nivå.
j) Servering.
Flyter på.
k) Samrådsgruppen.
Inget nytt.
l) Övriga rapporter.
2 nya 5 liters kaffetermosar är inköpta.
Ang. ny diskmaskin så väntar vi på offert.
Kurt Larsson skall ta upp problemet med snöröjningen med FABO. Röjningen var
undermålig.
§ 17 Inför 2019 stämma.
Styrelsen gick igenom förslag till verksamhetsberättelse och övriga
handlingar inför årsmötet.
Styrelsen samlas måndagen den 4 mars kl. 17:00 2019.
Det har inkommit en motion ang. uppdatering av hallvärdspärmen som
styrelsen sänder till samrådsgruppen för att åtgärda.
Stig Andersson lovar att vid behov hjälpa hallvärdar med insättning av dagskassan.
§ 18 Övriga frågor.
Styrelsen beslutad att en räddningsfilt skall inköpas.
Mats Gustavsson tog upp frågan ang. öppettider i hallen.
Följande gäller:
Måndag till fredag öppet som vanligt om det inte är röd dag.
Lördag och söndagar stängt om inte det är tävlingar.
Gert Svensson SPF har ett antal målningar med Falkenbergsmotiv som han vill
skänka till Alliansen för att sättas upp i kaféet. Dessa mottages med tacksamhet.
Romano Percat tackar styrelsen för den tid han har varit med, då han slutar vid
stämman. Ordförande Ove framförde styrelsens tack för det arbete han lagt ner
för alliansen under denna tid.

§ 19 Nästa möte
Måndagen den 18 mars kl. 09:00 2019
§ 20 Avslutning.
Ordföranden Ove Johansson tackade de närvarande och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet

Heimo Käki

Justeras

Ove Johansson
Ordförande

Marianne Nelson

