BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från styrelsemöte 20190114
Plats: Strajk Alley
Närvarande: Björn Andreassen, Jan-Erik Svensson, Ulla Sundberg, Lisa Persson och Eva Dahlberg-Lindvall,
Roger Nyström och Rolf Norling

§1

Mötet öppnas
Ordförande Björn Andreassen hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Dagordning
Dagordningen godkänns.

§3

Föregående mötesprotokoll
Ordförande gick igenom föregående styrelsemötesprotokoll som godkänns och läggs till
handlingarna.

§4

Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser eller rapporter.

§5

Ekonomi
Ulla Sundberg informerar om ekonomin som fortfarande är stabil och god.
Ulla gick även igenom balans och resultatrapporten för året 2018 och inför kommande
årsmöte.
109 medlemmar vid årsskiftet varav 15 nya medlemmar.

§6

Föreningsportalen (Bodens kommun)
Den 28 januari 2019 lanseras Bodens kommuns föreningsportal.
Föreningsportalens syfte är att förenkla föreningarnas administration i form av
bidragsansökningar, lokal- och hall bokningar och närvaroregistrering, bland annat,
finns att hitta på ett och samma ställe. Föreningen kommer ha en egen föreningssida
”Mina sidor” varifrån de kan skicka in bidragsansökningar, se vart ansökan är i
handläggningsprocessen , lämna in redovisningar, se vilka bidrag som tidigare sökts och
mycket mer.
Informationsmöten kommer att hållas vid fyra olika tillfällen om föreningsportalen. Björn
Andreassen och Ulla Sundberg anmälde sig att gå på ett av mötena.

§7

Tävlingar
a) Matchen mot Malmberget den 23/1 är flyttad till den 20/2.
Fredag den 18/1 spelas borta mot Kalix. Efter den matchen är det inga fler bortamatcher
under vårsäsongen.
b) Övertramps linjen fungerar inte ännu. Försöker att få till funktionen till
måndags- och torsdag träningen samt till matcher.
c) Det beslutades att inte revidera lag i Riksserien.

§8

Inför årsmötet
a) Val av kassör och vice ordförande till årsmötet. Tillval av en revisor.
Roger kollar upp tävlingsåret 2018.
b) Eva fixar fika och ljudanläggning till årsmötet.
c) Genomgång av verksamhetsberättelsen och parentation (minnestal).

Årsmöte måndag den 18/2 kl. 14.00. Anslag sätts upp på anslagstavlan.

§9

Övriga Frågor
a) Endast några fåtal medlemmar har inte skrivit under blanketten om dataskyddslagen.
b) Föreningsfest anordnas på O2 fredag den 22 februari av festkommittén.
165:- per person som betalas i förskott och anmälan till festen är bindande.
Anslag om festen sätts upp på anslagstavlan.

§10

Mötets avslutande.
Ordförande tackade styrelsen för det gångna året och förklarade mötet avslutat.
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Sekreterare

....................................................
Ordförande

