Falkenbergs Bouleallians Ek. För. (769610–6090)
Protokoll nr 8, styrelsemöte 2019-08-05 Paragraf 81–90.
Närvarande (* ej närvarande)
Ove Johansson ordf.
Stig Andersson
Marianne Nelson
Heimo Käki
Kurt Larsson (f o m § 86 p. J.)

Kenneth Wisén
Mats Gustafsson *
Bengt Johansson Suppleant
Thomas Persson Suppleant

§ 81 Mötets öppnande.
Ordf. Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna och förklarar
mötet öppnat.
§ 82 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänns.
§ 83 Val av protokolljusterare.
Att justera protokollet väljs Bengt Johansson.
§ 84 Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§ 85 Inkommande eller utgående skrivelser.
- Skrivelse inkommit från bl. a Lejonen och Falkboule där de vill att vi
skall höja priset på smörgåsana till 20 kronor, för att det skall
harmoniera med priset på inköpen av pålägg. Styrelsen beslutar att inte
höja priset, med motivering att vi har det så bra ekonomiskt att det inte
finns behov av detta.
- Skrivelse från Per-Arne Udén ang. komplettering på tävlingskalendern
med uppgifter när det skall grillas eller vara Catering. Ett förtydligande
från styrelsen. Det är alltid grillning vid tävlingar samt att vi lägger in en
komplettering till de tävlingar som skall ha Catering.
§ 86 Rapporter.
a) Ekonomi.
Ser god ut och följer enligt plan.

b) Medlemmar.
Antal medlemmar är för närvarande 594 st.
c) Hallunderhåll.
Eftersom det blir varmt i köket under vissa perioder beslutar styrelsen
att inköpa en transportabel kylare.
d) Banunderhåll.
Finns Inget.
e) Seriespel.
Rullar på.
f) Tävlingar.
Under helgen genomfördes en veteranfyrling med 16 lag.
Kommande tävlingar.
15/8 HjärtLung, Sydvästen.
17–18/8 Hallandsserien, veteransammandrag.
21–22/8 SPF förbundsmästerskap i trippel: Dam, Herr och Mix.
1/9 Alliansens septemberdubbel. Max en spelare med licens.
7–8/9 Allsvenskt seriesammandrag, kval.
22/9 Tullbrons höstträff V65 dubbel
g) Lotteri.
Fungerar bra.
h) Uthyrning.
Fungerar bra.
i) Sponsring.
Ok.
j) Servering.
Ok.
l) Övriga rapporter.
Finns inget.

§ 87 Ärenden som har återremitterats.
- Kenneth föreslår att vi inte skall bygga ett permanent tak över
Pergolan. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
- Räcke samt ledstång vid nya bannorna är klart.
- Det altandäck som är tänkt vid de nya banorna behöver inte vara mer
än 2–3 meter brett, med räcke bakom. Detta för att ha en passage mellan
väggen och banorna skall vara möjlig.
- Beslutas att inte utbetala någon bilersättning till Marianne för
bilkörning inom stan.
- Styrelsen beslutar att Kurt Larsson får inköpa ett nytt batteri till
Grästrimmern, för att kunna byta vid behov.
§ 88 Övriga Frågor.
En gammal fråga ang. belysning på våra banor tas upp. Styrelsen beslutar
att Ove och Heimo tar fram förslag på olika lösningar.
§ 89 Nästa möte.
Måndagen den 9 september kl. 09:00
§ 90 Avslutning
Ordföranden Ove Johansson tackar de närvarande och förklarar mötet
avslutat.

Vid protokollet

Heimo Käki

Justeras

Ove Johansson
Ordförande

Bengt Johansson

