
 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

 
   Protokoll från medlemsmöte 2016-10-10 

 Plats: Strajk Alley 

Närvarande: 50 medlemmar 

 

  § 1 Mötets öppnas 
 Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna till medlemsmötet och förklarar mötet öppnat. 

Medlemmarna bjöds på kaffe och tårta samt dragning på vårt lotteri. 

 

§ 2 Anmälan övriga frågor se § 8 

  Dagordning på vår hemsida  

 Nya tröjor 

 Möteslokal  

 

§ 3 Dagordningen godkänns 
 Befintlig dagordning godkänns. 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

 Protokollet från medlemsmötet 20160509 gås igenom, godkänns och läggs till 

handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomi 

 Kassören redogör för föreningens ekonomi som är stabil. Vi är nu 107 medlemmar 

(61 herrar och 47 damer)  
  

§ 6 Tävlingar/ Träningar 

 Riksserien Nyordning med lagledare i varje lag har fungerat bra. 

 

Stadsmatcher Första Stadsmatchen i Kiruna 12-13 oktober. Anslag för anmälan finns på 

anslagstavlan. Roger tar upp lunchbeställningar. 

Chaufför och buss bokad. Kostnad 500,-/ person. 

Datum för övriga stadsmatcher finns uppsatt på anslagstavlan 

 

Träningar 78 detagare på måndagsträningarna. Roger delade ut en broschyr från Svenska 

Bowlingförbundet ”12 goda sidor om bowling”  

 

Lucia bowling Roger tar gärna emot önskemål på typ av spel vid Lucia bowlingen 

 

§ 7 Medlemsavgift 
 Oförändrad medlemsavgift 300,- nybörjare som börjar efter september betalar halv avgift 

detsamma gäller för personer som är 80+ 

 

§ 8 Information 

 Medlemsmöten Styrelsen har inte lyckats få tag på någon annan lokal för medlemsmötena 

 

Dagordningen kommer i framtiden att kunna laddas ner från BPBS hemsida 

 

Nya tröjor Det blir blå tröjor kostnad 150,- klubben sponsrar mellanskillnaden och det 

gäller för en tröja 

 

Moonlight bowling gemensamt för damer och herrar i november 

 

Bodentidningens artikel om BPBS är nu införd med Gunnar Matti på omslaget  

 

 



§ 9 Övriga frågor 

 Dags att betala skåphyra 150,- 

Den som vill träna en gång till efter ordinarie träning ska anmäla detta till receptionen 

 

§ 10 Avslutning 

 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Nästa möte styrelsemöte kl 14.00 7 november 2016 

 

Vid protokollet                                                                

 

 Ingrid Hollsten Iingrid ddddngrid -                             -Pia Elmgren 

sekreterare                                                                                ordförande 

 


