BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från styrelsemöte 20160809
Plats: Strajk Alley
Närvarande: Pia Elmgren, Maj-Lene Jansson, Torbjörn Henriksson, Roger Nyström,
Björn Andreassen, Jan-Erik Svensson
För kännedom: Anders Renström, Hans Hedström

§1

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Dagordning
Dagordningen godkänns.

§3

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

§4

Skrivelser och rapporter
Pia informerade om den ”blänkare” som har funnits i tidningen Extra. 6 personer har ringt
och hört sig för om bowlingsspel. Under oktober kommer även ett uppslag i tidningen
Bodenguiden. Tack Nisse Sundberg för all hjälp!

§5

Ekonomi
Maj-Lene informerar om ekonomin som fortfarande är god med 85 520 kr i kassan. 2 nya
medlemmar har tillkommit. Idag är vi 107 st varav 17 st är över 80 år.

§6

Tävlingar och träningar
Stadsmatcher; Matchprogrammet för stadsmatcherna är spikade och sitter på
anslagstavlan. Första matcherna är i Gällivare/Malmberget och Kiruna den 12-13 oktober.
Jan-Erik undersöker boendet (förslagsvis i Kiruna) samt tillgång till buss och chaufför
En anmälningslista sätts upp på anslagstavlan.
Riksserien; Första matchen har spelats med den nya organisationen. Björn är tills nu nöjd
med ordningen.
Träningarna har kommit igång. Vi diskuterade hur många ev nya medlemmar som vi kan
ta emot, utifrån träningssituationen. Idag har vi plats för 96 st.

§7

Medlemsmöte den 10 oktober lokal bowlinghallen. Medlemsavgiften skall beslutas på
detta möte. Styrelsen föreslår oförändrad avgift 300 kr/år. Roger kommer att beställa hem
små foldrar som innehåller bl a vett och etikett i bowlinghallen för att dela ut på mötet.

§8

Övriga frågor Styrelsen diskuterade olika tröjalternativ. Roger kontaktar Moa´s klotshop
för hjälp med framtagandet. Färgen beslutades till royalblå. En storleksuppsättning
kommer att finnas där vi kan prova ut storlekarna. Styrelsen beslutade att tröjorna får kosta
150 kr, föreningen sponsrar till ordinarie priset.
Festkommittén har lämnat ett förslag på fest – den 9/10 för enbart damer samt en mixad
fest under november.

§9

Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet samt tackade för ett stort engagemang av
ledamöterna

§10

Nästa styrelsemöte blir den 7 november

Vid protokollet
.........................................
Ingrid Hollsten
Sekreterare

............................................
--Pia Elmgren
ordförande

