BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från medlemsmöte 2021-12-06
Plats: Strajk Ally
Närvarande: 44 medlemmar
§ 1 Mötet öppnas
BPBS medlemmar bjöds på kaffe och smörgåsar.
Därefter hälsade ordförande Björn Andreassen alla hjärtligt välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Ordföranden avtackade avgående Jan-Erik Svensson ledamot, Tommy Lundberg och
Gösta Lindgren valberedningen med ett presentkort.
§ 2 Dagordning
Befintlig dagordningen godkändes.
§ 3 Ekonomi
Kassören Ulla Sundberg redogjorde för föreningens ekonomi och även för en
långtidsprognos av föreningens ekonomi fem år framåt.
§ 4 Medlemsavgift 2021
Det beslutades att medlemsavgiften för 2022 är oförändrad, 300 kr.
Nya medlemmar som börjar efter första september betalar halv avgift.
Medlemmar +80 betalar halv avgift för hela året.
§ 5 Motioner
De tre inkomna motionerna från årsmötet 1) Festkommittén 2) Tävlingskommittén
3) Lotteriansvariga godkändes på medlemsmötet och ska revideras i stadgarna.
Motionerna finns att läsa som bilaga till årsmötesprotokollet 2021-08-23.
§ 6 Prisutdelningar KM
Damer utan handicap: 1. Monica Svalkvist 736 p
2. Stina Lundbäck 676 p
3. Lisa Persson 654 p
Herrar utan handicap: 1. Jan Rönnbäck 811 p
2. Ulf Riström 748 p
3. Roger Nyström 738 p
Damer med handicap: 1. Stina Lundbäck 844 p
2. Monica Svalkvist 804 p
3. Gunnel Snäll-Lidberg 798 p
Herrar med handicap: 1. Gösta Lindgren 846 p 2. Roger Nyström 842 p 3.
Håkan Rosvall 826 p
§ 7 Tävlingar - information

a) Klubbmatcher:
BPBS leder Veterantouren just nu. Allt flyter på bra enligt tävlingsledare Tony
Gustavsson.
b) Måndagsträning: (tider)
Ordföranden påminner om förhållningsätt före, under och efter träning så att tiderna
mellan träningsgrupperna hålls bättre.
Medlemsmötet beslutade efter röstning att vi fortsätter att byta banor efter varje
serie under träningsdagarna.
c) Riksserien:
Riksserien flyter också på bra enligt tävlingsledningen.
d) Luciaslaget:
Luciaslaget spelas måndag den 13 december.
Det blir ingen Lucia gröt i år för att minimera smittspridning av Covid-19. Det kommer
att serveras landgång med dryck.
Anmälan till Luciaslaget kommer anslås på anslagstavlan. Startlistan kommer att finnas
från torsdag den 9 december på anslagstavlan.
Övrig info:
a) Bingolotto och Gräsroten:
Lisa Persson informerade om Bingolotto och Svenska spels Gräsroten.
Som prenumerant av en bingolott stödjer man sin förening.
Gräsroten innebär att man säger till i butiken innan man spelar att man stödjer
Bodens PBS . Detta behöver endast sägas en gång sedan följer det med vid varje spel.
Gäller även vid spel online.
Information om Gräsroten och Bingolotto finns på anslagstavlan.
b) Aktivitetsschema:
Schema finns för höst och vårterminen på anslagstavlan. Det kommer bli täta matcher
under våren då veterantouren och DM sammanfaller samma vecka i mars. DM spelas
den 21 mars och veterantouren mot Kiruna och Gällivare spelas den 23 och 24 mars.
KM spelas 20 april.
§ 8 Övriga frågor
a) Ordföranden uppmanar medlemmarna att tvätta sina matchtröjor regelbundet.
b) Ett medlemsförslag är att använda busstransport till bortamatcher på försök under
våren. Tävlingsledningen undersöker priser.
c) För att nå ut bättre med information till medlemmarna undersöker styrelsen
hemsidan www.laget.se. En toppmodern hemsida helt anpassad för idrott som
föreningen kan använda sig av. Hemsidan är anpassad för både mobil och data.
Information kan också ses på BPBS hemsida samt BPBS Facebook grupp.
§ 9 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Sekreterare Ordförande Eva Dahlberg-Lindvall Björn Andreassen

