BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från styrelsemöte 2019 09 09
Plats: Strajk Alley
Närvarande: Björn Andreassen, Jan-Erik Svensson, Ulla Sundberg, Lisa Persson och Eva Dahlberg-Lindvall,
Roger Nyström. Inbjudna till mötet var Ola Engström 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

Skrivelser och rapporter
Påminnelse från Visida AB via mejl att det är dags att byta både batterier och elektroder i
hjärtstartaren.
Eva Dahlberg-Lindvall tar kontakt med Pia Elmgren som är kontaktperson för hjärtstartaren.

§5

Ekonomi
Ulla Sundberg informerar om ekonomin, som fortfarande är stabil och god.
BPBS har exakt 100 medlemmar.
Lisa Persson informerade om Gräsroten i Svenska spel. Gräsroten innebär att man säger till i
butiken innan man spelar t.ex. Lotto, Eurojackpott, Keno,
Stryktips, måltips m.fl. spel att man stödjer Bodens PBS. Detta behöver endast sägas till en
gång sedan följer det med vid varje spel. Gäller även vid spel online. Det är helt
kostnadsfritt. Föreningen har då möjlighet att få in pengar.

§6

B-licens
Styrelsen beslutade att teckna B-licens till BPBS medlemmar. Detta innebär att medlemmen
är ansluten till Riksidrottsförbundet och Svenska bowlingförbundet och är
olycksfallsförsäkrad. Detta gör det möjligt att söka aktivitetsstöd.
Kultur, fritids- och ungdomsnämnden ska se över sina riktlinjer för aktivitetsstödet.

§7

Nya föreningströjor
Ola Engfors och Nils Sundberg informerade om priser, färger och prover på nya
föreningströjor. Beslut om ny föreningströja tas senare i höst.

§8

Tävlingar
a) Klubbmatcher: Klubbmatchen mot Älvsbyn onsdag den 11/12 krockar med
Luciatävlingen som råkade hamna på samma dag. Därför flyttas Luciatävlingen till torsdag
den 12/12. Alla klubbmatcher är nu klara.
b) Måndagsträning: Det har kommit in önskemål från medlemmar att byta till tidigare
träningsgrupper. Roger ser över detta och fixar ny lista över grupperna som sätts upp på
anslagstavlan.
c) Riksserien: Nyordningen för spelschemat till Riksserien är utskickat till alla medlemmar.
Spelschema finns även på anslagstavlan.
d) Husligan: Ordföranden har informerat Husligans initiativtagare Tommy Lundberg
om styrelsens beslut till tävlingen. Anmälan till Husligan finns på anslagstavlan. Det måste

vara minst sex lag anmälda för att Husligan ska genomföras.
e) Ramslaget: BPBS och Strajk Alley inbjuder alla bowlingspelare som
tillhör en bowlingförening till en endagarscup med handikapp lördagen den 12 oktober.
Anmälan finns på anslagstavlan.
§9

Övriga frågor
Inför medlemsmötet:
a) Eva Dahlberg-Lindvall fixar ljud och fika till medlemsmötet den 7 oktober.
Prisutdelning till Skellefteå mästerskapet och Riksserien sker på medlemsmötet.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för kommande år. Beslut tas på medlemsmötet.
b) Aktivitetsschema: Sista officiella träningsdag för höstterminen är torsdag den 19
december. Första träningen efter jul är torsdag den 3 januari. Aktivitetsschema finns på
anslagstavlan.
Styrelsen gör ingen förändring av antalet stjärnspelare. Fem herrar och fyra damer.
Måndagsträningarna avgör vilka som blir stjärnspelare.
c) Styrelsen beslutade att höja prissumman till klotlotteriet till 2.500:- och att endast ett pris
delas ut.
d) Roger Nyström förklarade hur man räknar ut medlemmarnas handikapp till tävlingar.
Ett snitt tas från måndagsträningarna, Riksserien och klubbmatcher. Därefter 200 minus
snittet.
Det finns även andra alternativ, 200 minus snittet, och därefter 70% av resultatet.
T.ex. om man har ett snitt på 150, så blir det 200 minus 150 x 0,7= 35 i handikapp.
För att undvika diskussioner inför tävlingar är det lämpligt att man anslår vilket handikapp
som gäller för den specifika tävlingen.
e) För mer information angående SM-veckan i Boden 2020 tar Roger kontakt med
projektledaren Sandra Ottosson.

§10

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