BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från medlemsmöte 2015-05-11
Plats: Strajk Alley
Närvarande: 50 medlemmar

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna till medlemsmötet och förklarar mötet öppnat.
Vi börjar med dragning på lotterierna.På klotlotteriet vann Inga Öberg bowlingklotet,
Monica Lindström bowlingskor och Janne Svensson bowlingväskan. Ett stort tack till alla
som engagerat sig i lotteriverksamheten!

§2

Dagordningens godkännande
Befintlig dagordning godkänns.

§3

Föregående mötesprotokoll

Protokollet från medlemsmötet 20141006 gås igenom, godkänns och läggs till
handlingarna.
§4

Ekonomi

Kassören redogör för föreningens ekonomi som är stabil. Intäkter bl a från lotterier
med fina priser som skänkts till lotteriet av medlemmarna, vilket gett bra bidrag till
ekonomin.
BPBS har 110 betalande medlemmar. 55 damer och 55 herrar
§5

Tävlingar/ Träningar
KM
Resultat från KM finns på BPBS hemsida.Tre första damerna och herrarna med och utan
hcp fick pris och kram av Janne.
Även topp 3 damer och herrar fick pris och kram även detta finns på hemsidan.
Stadsmatcher
12 stadsmatcher totalt. Vi vann 8 och förlorade 4 matcher. Dessutom har vi spelat match
hemma mot Skellefteå och Röda Korset.
Riksserien
Damernas 1:a lag vann sin serie. Anslag finns uppsatt på anslagstavlan i vilken grupp man
ska spela till hösten.
Träningar, nya träningstider, höststart
De som vill byta träningsgrupp till hösten eller inte vill vara med på stadsmatcher skickar
e-mail till Roger.
Höststart 31/8.

§ 6

Information
BPBS hemsida
Anders informerade om förändringar på hemsidan. Inloggningen är borttagen. Inga
e- mailadresser finns på medlemsregistret. Bildarkivet är ännu inte klart.
Hjärtstarter
Hjärtstartern är inköpt. Vi har fått bidrag från Lions och Röda Korset till inköpet. Staffan
och Pia ska utbilda bowlinghallens personal. Hjärtstartern kommer inte på plats förrän
renoveringen på bowlingen är klar.
Hjärtstartern är köpt från Visida (företag i Boden) som ska sköta service.

§7

Övriga frågor
Det finns önskemål om buss till bortamatcher. Till att börja med ska vi se hur stort
önskemålet är, genom att ha en kolumn på anmälan om man har för avsikt att köra egen bil
till bortamatchen. Därefter tas frågan upp på ett styrelsemöte.

§8

Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Efter mötet blev vi bjudna
på kaffe och smörgås.

Vid protokollet

Ingrid Hollsten
sekreterare

- -Pia Elmgren
ordförande

