
BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

Protokoll från styrelsemöte 2018 09 10 

Plats: Strajk Alley   

Närvarande: Björn Andreassen, Jan-Erik Svensson, Ulla Sundberg, Lisa Persson och Eva Dahlberg-Lindvall, 

                     Roger Nyström och Rolf Norling 

                      
  

 

§ 1 Mötet öppnas 
Ordförande Björn Andreassen hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 
§ 2 Dagordning 

Dagordningen godkänns. 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Ordförande gick igenom föregående styrelsemöte och medlemsmötesprotokoll som 

godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 4 Skrivelser och rapporter 

Skrivelse från Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen. 

Den 13 juni 2018 beslutade Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen att revidera stödet till 
pensionärsföreningar. 

Föreningar som kan söka stödet är föreningar vilka med lokalavdelning representerar 

Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF), (SKPF), 
(SPN), Svenska Kommunal Pensionärers Förbund samt Riksförbundet Pensionärs 

Gemenskap (RPG). Vilket betyder att BPBS inte kan söka aktivitetsstödet. 

 
§ 5 Ekonomi 

Ulla Sundberg informerar om ekonomin som fortfarande är stabil och god. 
Ulla informerade att Folkspel är ett svenskt spelbolag som arrangerar lotterier bland annat 

Bingolotto. Som prenumerant av en bingolott stödjer man sin förening med 585:- per år. 
Vill man börja prenumerera på en bingolott fyller man i en talong och skickar in den 

portofritt. Talongerna finns hos Lisa Persson, Ulla Sundberg och i pärmen som ordförande 

har. 
Man kan också bli prenumerant direkt på Bingolottos hemsida eller genom att ringa 

Bingolottos Kundcenter. 

Genom att prenumerera på en bingolott gör man en mycket uppskattad och viktig insats för 

föreningen. 

 
§ 6 Tävlingar och träningar 

Roger Nyström redogjorde för kommande tävlingar. 

Riksserien startar onsdag den 14/9. Det kan vara risk att någon bana är under reparation. 
Den 20 mars 2019 sammanfaller tyvärr Riksserien och Kalix bortamatch, därför flyttas 

Kalix matchen till den 18 januari. 

Jan-Erik Svensson informerade att det är väldigt svårt att få ett boende till bortamatcherna 
i Gällivare och Kiruna 17-18 oktober. Förslag att spela båda matcherna samma dag? 

 

§ 7 Aktivitetsschema 2018-19 

Luciatävlingen torsdag 13 december. 
Sista träningen före jul är 20 december. 

Första träningen efter jul måndag 7 januari. 

Dag och tid för medlemsmöte och klubbmästerskap 2019 beslutas senare. 
 

 

 
 



 

 
§ 8 Inför medlemsmötet 8 oktober 

Prisutdelare för Riksserien är Björn Andreassen och för Prispallen Roger Nyström. 

Eva Dahlberg-Lindvall fixar fikat och ljudanläggningen till medlemsmötet. 
Informera om prenumeration på Bingolotter och stödet till föreningen. (se &5 ekonomi) 

Informera om att affischen ”Börja Bowla som pensionär +55” är upphängda på olika platser 

på stan. 

   

§9 Övriga frågor 
Styrelsen kollar upp vem som har nycklar till förrådet i bowlinghallen. 

Föreningsservice Kultur, fritids och ungdomsförvaltningen bjuder in Bodens föreningar 

till dialogmöte med workshop den 19 september. Under mötet kommer information om bl.a 
föreningsaktuella frågor, Boden 100år (2019) och SM-veckan 2020. 

BPBS är även inbjuden till ” Föreningsträff, Tema -strategi 2025”. Där informeras om 

idrottens strategiarbete och diskuterar vad det innebär för föreningarna i Bodens kommun. 

Ordföranden Björn Andreassen anmäler sig till båda träffarna. 

Styrelsen bjuder in Anders Renström för att tillsammans med styrelsen uppdatera och ge 

förslag på innehåll på hemsidan. 

Medlemslistan sätts tillbaka på hemsidan med namn, adress och telefon nummer. 

 

§10  Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

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


