Protokoll fört vid samrådsgruppens möte 19/4- 2017 i Boulecenter Falkenberg

1.

Ordförande Per-Arne Udén öppnade mötet och presenterade föreslagen dagordning.

2.

Närvarolistan ifylldes.
Båtklubben:
Falkboule:
Hjärt & Lung:
Lejonen:
Petanque:
PRO:
SPF:
Tullbron:
Vessige:
Veteranerna:
Årstad:
Alliansen:

Leif Quarford
Henning Christensen
Rolf Bengtsson
Sune Bengtsson
Kurt Larsson
Olof Alth
Per-Arne Udén
Kjell Berglund och Bengt Arne Nelson
Bengt Horn
Anita Larsson
Lilian Larsson
Stig Andersson

3.

Föreslagen dagordning godkändes

4.

Till protokolljusterare valdes Henning Christiansen, Falkboule

5.

Föregående mötesprotokoll (18/1-2017) godkändes utan ändringar och läggs till
handlingarna

6.

Information och synpunkter från föreningarna. Antal medlemmar sedan föregående
möte.
Båtklubben:
Falkboule:
Hjärt & Lung:
Lejonen:

Petanque:

Medlemsantalet oförändrat, men totalt sett är det tynande.
Medlemmar plus 1
Medlemmar oförändrat
Medlemmar oförändrat.
Lejonen föreslår anskaffning/lån av rullatorer för placering i
anläggningen i syfte att göra det lättare för behövande medlemmar
att röra sig runt. Förslaget godkändes och Sune B fick uppdraget
att undersöka möjligheterna.
För närvarande är medlemsantalet 96.
Under Boulens Dag, 20 maj kommer Petanque att visa sig på ett
antal platser i Falkenbergs Stadskärna, informera och kampanja
om boulespelets alla plussidor.
Det blir också tävlingspel 21 Maj. Mer information om detta på
anslagstavlor

PRO:
SPF:
Tullbron:

Oförändrat medlemsantal
Oförändrat medlemsantal
Oförändrat medlemsantal
Den öppna trippeltävlingen i Måndags (17/4) avlöpte utan

problem.

Vessige:
Veteranerna:
Årstad:
Alliansen:

Totalt var det 40 lag i varierande åldrar, men så klart flest i de övre
åldrarna. Deltagarna uppskattade arrangemanget.
Oförändrat medlemsantal
Tillkommit 2 nya medlemmar sedan sist
Oförändrat medlemsantal
Den 20 maj blir det ”Boulens Dag” med tävlingar. Det har
anskaffats en s.k. ”skjutmatta” som klubbarna kan utnyttja.
Installationen av LED belysningen i spelhallen har ännu inte fått
effekt på energikostnaden, men förbrukningen per fas är nu ca 5
Amp mindre.
Styrelsen har beslutat om komplettering av sittunderlag.

7.

Övriga frågor

7.1
7.2

Per-Arne påminde om städdag på fredag 21/4.
Kjell informerade att utvändig underhållsmålning skall göras i sommar. Klubbarna
uppmanas att bidra med arbetskraft
På uppmaning av ordf. Ove J. har takfläktarna i hallen kopplats bort av Leif Q.
Skälet lär vara att fläktvingarna förorsakar ljusblink som kan framkalla epilepsifall.
Per-Arne påminner klubbarna ännu en gång att uppdatera sina register och inte minst
meddela adress- och telefonändringar.
Placeringen av komb.bord/bänkar inne i hallen försvårar för spelare och publik att vara
fria från spelytorna samt minskar passagen mot väggen. Det borde vara förbjudet att
längs trägolvet placera stolar alldeles vid bankanten. Ytan på spelbanans kortsida
behövs för spelarna att stå på. Skaderisk vid skott. Kanske Fastighetskommittén kan
åta sig att fundera ut något lämpligt.
Så än en gång till det ständigt återkommande bekymret. Ventilationen i hallen är inte
bra. Dragit och då framför allt golvkallt. Balansen mellan till- och frånluft haltar.
Vilka åtgärder behövs och vad kan praktiskt göras ?

7.3
7.4
7.5

7.6

8.

Nästa möte blir i Augusti. Datum meddelas senare.

9.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Falkenberg 19 April 2017

Sune Bengtsson
sekreterare

Per-Arne Udén
ordförande

Justeras
Henning Christiansen

