Protokoll fört vid samrådsgruppens möte 16/8- 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
Gunne Haraldsson
Olof Alth
Per-Arne Udén
Bengt Arne Nelson
Anita Larsson
Lilian Larsson
Stig Andersson

3.

Föreslagen dagordning godkändes

4.

Till protokolljusterare valdes Olof Alth, PRO

5.

Föregående mötesprotokoll (19/4-2017) godkändes utan ändringar och läggs till
handlingarna.

6.

Val av ordförande för perioden 2017-09-01 - 2018-08-31. Rolf Bengtsson, Hjärt & Lung
valdes.

7.

Val av sekreterare för perioden 2017-09-01 - 2018-08-31. Sune Bengtsson valdes för
ytterligare en period
8.

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

Petanque:
PRO:

SPF:

Medlemsantalet oförändrat, f.n 7
Medlemmar, f.n 46
Medlemmar oförändrat, f.n 85
Medlemmar oförändrat, f.n. 40
Lejonen har inköpt 1 rullator som kan användas av behövande.
Finns i förrådet längst in i hallen
Oförändrat, f.n 96
Minskning med 6, f.n. totalt 36.
Olof Alth informerade om DM i PRO, som gick av stapeln i
Halmstad där Berith och Rune Johansson samt Kjell Landström
från Hjärt & Lung vann mästerskapet. De ska representera Halland
i SM senare i höst. (Gysinge)
Oförändrat medlemsantal, f.n. 117 inkl sommarmedlemmar

Tullbron:
Vessige:
Veteranerna:
Årstad:
Alliansen:

9.

Oförändrat medlemsantal, f.n. 96
Oförändrat medlemsantal ??
Oförändrat
3 nya medlemmar sedan sist
Totalt medlemmar i alliansen 593. Klubbarna uppmanas att
uppdatera medlemsförteckningarna och samtidigt meddela
adressändringar mm. till Elvy Nilsson.
Styrelsen har planer på utökning av antalet utebanor och ska
diskutera detta med kommunen. Om det går igenom kan totalt 50
utebanor bli fallet och kan ge utrymme för lite större tävlingar,
vilket i sin tur skulle öka intäkterna avsevärt.
Inomhushallens banor skall uppdateras före vinterspelens start..
Köket skall renoveras och ny spis anskaffas.
Alliansens ekonomi är bra. Avbetalningar på lån sker enligt plan.
Slutamortering beräknas 2020.

Övriga frågor
9.1
9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

Betongsargar runt banorna upplevs som potentiella snubbelproblem. Vad kan göras
för att minska olycksfallriskerna.
Sommarspelen tenderar att mer och mer dra ut på totala speltiden. Det verkar ha sin
förklaring i att vissa spelare har en tendens att inte respektera 1-minuts regeln.
Hårdare styra upp detta från domarnas sida ? Alternativ som tidsbegränsning känns
inte vara en trevlig lösning.
Än en gång kom hallvärdsinstruktionerna upp pga nyckeltjafs i somras. Det är
angeläget att desamma uppdateras.
Leif vill påminna om att man under vintertid öppnar entredörren för hand då det blir
avsevärda kallras i cafeterian när automatöppnaren används. Klubbarna uppmanas att
delge medlemmarna detta.
Leif vill att styrelsen uppmärksammar problemet med smältvatten vintertid, då
dagvattenavloppet framför entrén i hörnet vid cykelstället mot nya idrottshallen inte
verkar fungera som tänkt.
Föregående protokolls nr 7.5 -- Placering av bord/bänkar mm hoppas vi inte glöms
bort inför höstens spelstart.

10.

Kallelse till nästa möte kommer senare.

11.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Falkenberg 18 Augusti 2017
Sune Bengtsson
Sekreterare

Per-Arne Udén
ordf.

Justeras:
Olof Alth

