
BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

Protokoll från styrelsemöte 20180319 

Plats: Strajk Alley   

Närvarande: Björn Andreassen, Jan-Erik Svensson, Ulla Sundberg, Roger Nyström, Lisa Persson, 

                      Eva Dahlberg-Lindvall och Rolf Norling. 
 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Björn Andreassen hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 
§ 2 Dagordning 

Dagordningen godkänns. 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkänns och läggs till 

handlingarna. 
 

§ 4 Skrivelser och rapporter 
Björn Andreassen och Ulla Sundberg informerade styrelsen om mötet ”Bodens kommuns 

föreningsportal” som lanserades 28 januari 2019. Syftet är att förenkla föreningarnas 

administration. 
Styrelsen beslutade att Björn Andreassen och Ulla Sundberg utses som 

föreningsadministratörer. 

 
§ 5 Ekonomi 

Ulla Sundberg informerar om ekonomin som fortfarande är stabil och god   
 

§ 6 Mötes  / tävlingsschema 

Genomgång av mötes och tävlingsscheman. 
Aktivitetsschema sätts upp på anslagstavlan. 

 

§ 7 Tävlingar 
a) 3 april spelas sista klubbmatchen mot Luleå på hemmaplan. 

     (målet är att VINNA överlägset) 

b) Sista måndagsträning för våren är 27 maj. 
    Sista statistik förda måndagsträning är 29 april. 

    Första måndagsträning för hösten är 26 augusti. 

    Glädjande är att det är c:a 70 aktiva medlemmar på träningarna. 

c) Tre omgångar är kvar av riksserien. Sista riksserien spelas 24 april. 

 
§ 8 Övriga frågor 

a) Resan till malmfälten blir preliminärt vecka 42, torsdag - fredag den 17-18 oktober. 

    Jan-Erik Svensson kollar upp övernattning och priser. 
b) På  kommande medlemsmöte  skall en grupp utses för att eventuellt ta fram nya 

     matchtröjor. 

c) Ulla Sundberg kollar upp till nästa styrelsemöte om villkoren i olycksfallsförsäkringen är 
     tillräckligt bra för BPBK:s medlemmar. 

d) Ulla Sundberg och Lisa Persson skall uppvakta ordförande för Kultur, fritids- 

    och ungdomsnämnden Catharina Ask angående lokalt aktivitetsstöd. 

e) Nya riktlinjer för uppvaktning och arvoden, se bilaga. 
 

 

§9 Mötets avslutande 
Nästa styrelsemöte torsdag den 9 maj kl 13.00 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 



 

 

     .........................................                                           ......................................... ........... 
     sekreterare                                                                       ordförande 


