BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från styrelsemöte 2018 11 12
Plats: Strajk Alley
Närvarande: Björn Andreassen, Jan-Erik Svensson, Ulla Sundberg, Lisa Persson och Eva Dahlberg-Lindvall,
Anders Renström, Roger Nyström, Rolf Norling och Nils Sundberg.

§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

Dataskyddslagen
Nils Sundberg informerade om nya dataskyddslagen.
Styrelsen beslutade att medlemsregistret tas bort från BPBS hemsidan tills vidare på grund
av strängare regler av den nya dataskyddslagen.
För att skydda medlemmarnas personuppgifter har ordförande Björn Andreassen tagit fram
ett förslag på blanketter för nyregistrering av medlem och redan registrerade medlemmar.
Justering av blanketterna sker inom kort och skall därefter delas ut till medlemmarna för
påskrift.

§5

Skrivelser/ rapporter
Inga inkomna skrivelser.

§6

Ekonomi
Kassören Ulla Sundberg informerade om ekonomin som fortfarande är god och stabil.

§7

Tävlingar
a) Klubbmatcher: Roger Nyström informerade att tre klubbmatcher är avklarade. Två vinster
en förlust. Fem bästa herrar och fyra bästa damer har fri plats till
klubbtävlingarna. För att bli uttagen till klubbmatcherna skall man ha
deltagit en tredjedel av måndagsträningarna.
b) Måndagsträning: Dom två första grupperna är väl fyllda. Plats finns i grupp tre och fyra.
c) Riksserien:

Det kan eventuellt bli reviderade lag på herrsidan till jul mellan höst och
vår säsongen.

d) Luciatävlingen: Ansvarig för Luciatävlingen är Roger Nyström. Spelformen för
tävlingen är amerikansk bowling och individuellt med handikapp.
Jan-Erik Svensson fixar maten. Inger Svensson, Kicki Ekbom och
Jan-Erik Svensson ordnar med lotteriet.
§8

Övriga frågor
Ulla Sundberg gör en ny beställning av de blå matchtröjorna då många tröjor gått åt.
Rolf Norling har fått en förfrågan om BPBS kan ordna aktivitet för boende på Prästholmen.
Då utgår eventuellt ett bidrag från kommunen. Ulla Sundberg och Rolf Norling kollar upp
detta närmare.

Ulla Sundberg informerade om prenumeration på Bingolotter och att stödet till föreningen
blir c:a 10.400:-. Lisa Persson informerar nya medlemmar att man kan stödja föreningen
genom att prenumerera på en bingolott.
Till klubbmatcherna används den blå föreningströjan, den rekommenderas att användas även
vid riksseriespel.
Förslag från Lisa Persson att anordna en klubbfest på OII med mat och dans i februari.
Förslaget överlämnas till festkommittén.
Till den jättetrevliga och mycket uppskattade tävlingen Ramslaget hade 33 personer anmält
sig. Tack Björn för det fina arrangemanget!

§9

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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