
BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

Protokoll från styrelsemöte 20170112 

 Plats: Strajk Alley 

  Närvarande: Pia Elmgren, Maj-Lene Jansson, Jan-Erik Svensson, Roger Nyström, Anders Renström, 

Björn Andreassen och Ingrid Hollsten 

 För kännedom: Hans Hedström, Torbjörn Henriksson och Christina Sandberg 

 
§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Övriga frågor  

Tröjor se § 8 

Inbjudan 2 dagars bowling se § 7 

B-licens se § 8 

 

§ 3 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes och lades till 

handlingarna.  

 
§ 5 Skrivelser och rapporter 

Inga inkomna skrivelser eller rapporter 
 

§ 6 Ekonomi 

Maj-Lene informerade om ekonomin som fortfarande är god. Vi är ca 110 medlemmar.   
 

§ 7 Tävlingar och träningar 

Stadsmatcher: Vi har 7 st stadsmatcher i vår, närmaste match borta mot Älvsbyn. 

Roger kontaktar övriga klubbar om avgifter i samband med stadsmatcher till nästa års 
omgång. 

Riksserien: Tyvärr blev det förlust för de flesta lag denna omgång. 

Björn kom med förslag på en inbjudan till övriga pensionärsklubbar i Norr- och 
Västerbotten en träff med 2 dagars spel, övernattning och middag. 

Björn informerar från lagledarträffen på årsmötet. 

 
§ 8 Valberedningen: Det har gått bra att värva nya ledamöter till de poster som blir vakanta. 

Tröjor: Vi är inte nöjda med olika färgbad på tröjorna och önskar därför reducerat pris på 

dessa. Pia har pratat med Daniel om att avvakta med betalning till efter årsmötet för att då 

stöta på leverantören. Påminna på årsmötet om betalning av tröjan. 

B-licens: Roger informerar på årsmötet om B-licenser för spel. 
Verksamhetsberättelser: Dessa ska vara klara till årsmötet. 

Ljudnivån: Vi har inte fått tag i någon lämplig lokal för årsmötet. För att minska ljudnivån 

under mötet ska Pia höra med Daniel om skärmar  
 

§ 9 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 

 

 

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


