Falkenbergs Bouleallians Ek. För. (769610–6090)
Protokoll nr 7, styrelsemöte 2019-06-10 Paragraf 72 – 80.
Närvarande (* ej närvarande)
Ove Johansson ordf.
Stig Andersson
Marianne Nelson
Heimo Käki
Kurt Larsson

Kenneth Wisén
Mats Gustafsson
Bengt Johansson Suppleant
Thomas Persson Suppleant

§ 72 Mötets öppnande.
Ordf. Ove Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 73 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 74 Val av protokolljusterare.
Att justera protokollet valdes Thomas Persson
§ 75 Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 76 Inkommande eller utgående skrivelser.
Fanns inget.
§ 77 Rapporter.
a) Ekonomi.
Följer plan.
b) Medlemmar.
Antal medlemmar är för närvarande 592 st.
c) Hallunderhåll.
Kenneth och Kurt fick i uppgift att ta fram förslag på hur taket och ev.
framtida utbyggnad på gaveln, vid pergolan, skall se ut.
Kenneth tar upp med FK ang. ledstång till trappan från de nya banorna.
d) Banunderhåll.
Grus är utlagt på banorna för att få bort de värsta groparna.
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Vidare så funderar man på vad som skall göras med innebanorna (13-20).
e) Seriespel.
Rullar på.
f) Tävlingar.
Som har genomförts sedan förra styrelsemötet.
19/5 Tullbrons Sommarspel.
24/5–26/5 FFP:s Sommarfyrling.
2/6 HSBF DM V65 trippel.
Information lämnades på marknadsföringspengar som använts enligt beslut
(bilaga 1).
Kommande tävlingar.
6/7 SPF Seniorerna DM Dubbel.
3/8 – 4/8 FFP Falkens veteranfyrling V55 samt sidotävling V55-dubbel.
15/8 HjärtLung Sydvästen dubbel.
g) Lotteri.
Fungerar bra.
h) Uthyrning.
Helt ok.
i) Sponsring.
Ok.
j) Servering.
Flyter på.
k) Samrådsgruppen.
Förslag från samrådsgruppen är att denna skulle läggas ner då det fanns
för lite ärenden att behandla.
Styrelsen beslutade enligt Samrådsgruppen förslag.
l) Övriga rapporter.
Fanns inga.
§ 78 Övriga Frågor.
Då den tidigare ordförande Sture Störby avlidit beslutades att Stig
beställer en krans från Boulealliansen till begravningen den 25 juni i
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Falkenbergs kyrka kl. 13:00. Ove kommer att representera alliansen. Om
någon övrig i styrelsen vill följa med kan kontakta Ove.
Köket har önskemål att få ett öppningsbart fönster då där blir varmt samt
vissa var känsliga för höga ljud i köket. Kenneth tar upp detta med
Fastighetskommittén, för att komma med förslag till lösning.
Marianne vill ha någon form av ersättning för de milen (50 /år) som hon kör
inom stan vid inköpen till alliansen. Styrelsen remitterade ärendet till AU
för att komma med förslag.
Förslag att införskaffa en batteridriven grästrimmer så hallvärdarna kan
ansa gräset intill fastigheten samt under våra bänkar som står runt banorna.
Styrelsen beslutade att en sådan inköpes (Kurt).
Stig och Heimo tittar på utemöbler för att komplettera för de som är slängda.
§ 79 Nästa möte.
Måndagen den 5 augusti kl. 09.00 2019.
§ 80 Avslutning
Ordföranden Ove Johansson tackade de närvarande och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet

Heimo Käki

Justeras

Ove Johansson
Ordförande

Thomas Persson
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