PENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från medlemsmöte 2017-05-15
Plats: Strajk Alley
Närvarande: 55 medlemmar
§1

Mötet öppnas
Vi bjuds på kaffe och smörgås samt dragning på vårt lotteri. Ett stort tack till alla som
engagerat sig i lotteriverksamheten!
Därefter hälsar ordförande alla hjärtligt välkomna till medlemsmötet och förklarar
mötet öppnat.Vi börjar med dragning på klotlotteriet; Jan-Erik Svensson vann
bowlingklotet, Lena Johansson bowlingskor och Bo Johansson bowlingväska.

§2

Anmälan övriga frågor
En fråga anmäld angående skor och väska innan spel se § 8.

§3

Dagordningen godkänns
Befintlig dagordning godkänns.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från medlemsmötet 20170220 gås igenom, godkänns och läggs till
handlingarna.

§5

Ekonomi
Kassören redogör för föreningens ekonomi som är stabil.
BPBS har 109 betalande medlemmar iår.

§6

Tävlingar/Träningar
Stadsmatcher; 13 stadsmatcher inklusive mot RK varav 10 vunna och 3 förlorade.
BPBS blev trea i serien
Regler för spel i stadsmatcherna; att man har varit på minst ⅓ av träningarna. Varje
gång spelar 5 bästa herrarna och 4 bästa damerna *märkta på spelarlistan.
Om man stryker sig på listan utan giltig frånvaro är man inte uttagen till nästa
stadsmatch.
Riksserien; Lista på preliminära lag inför nästa säsong uppsatt på anslagstavlan
Höstens träningar börjar v 36.
Träningar; Enligt statistik på måndagsträningarna har vi en uppåtgående kurva.
Den som önskar byta träningsgrupp ska höra av sig till Roger.
Man ska vara på plats minst 10 min före spel och den som vill spela en omgång till är
sist i kön. Man ska alltid anmäla sig till receptionen innan spel.

§7

Information
Bowling träning; Träningen börjar igen den 24 augusti
Bowlingavgift; 1januari 2018 höjs avgiften till 75,-/serie. Årsavgiften är oförändrad.

§8

Övriga frågor
Regel inför spel; Det dras in mycket sand därför ska skoskydd och väska lämnas vid
ingången till banan.
Bowlingetik; Vi sköter oss bra men vissa saker kan bli bättre, att inte gå fram på
ansatsbanan utan käglor, att inte stå för länge innan vi slår, att inte lägga ner klotet i
bollutkastet på nästa bana innan spelarna där har spelat klart.

§9

Prisutdelning
KM 2017
Damer utan
hcp
vinnare
Monika Svalkvist
tvåa
Lisa Persson
trea
Pia Elmgren
Herrar utan
hcp
vinnare
tvåa
trea
Pensionärs
DM damer
2017
4-manna lag
vinnare

681p
678 p
676 p

Damer med
hcp
vinnare
tvåa
trea

Eva Dahlberg
Pia Elmgren
Margareta
Häggström

934 p
916 p
885 p

Roger Nyström
Hans Hedström
Gösta Lindgren

929 p
903 p
874 p

Herrar med
hcp
Roger Nyström
Hans Hedström
Bosse Dahlen

833 p
771p
754p
Pensionärs
DM damer

Gunnel S Lidberg
Maj-Lis Enström
Lisa Persson
Stina Lundbäck

vinnare

Maj-Lene Jansson

Kram, prispengar och diplom till vinnarna

damer

Riksserien
Vinnande lag i riksserien
Lag 1 består av Monika Svalkvist, Maj-Lene Jansson, Gunnel Snell Lidberg, Lisa

Persson och Maj-Lis Enström
damer

Lag 3 består av Gun-Marie Lundberg, Berit Konstenius, Margareta Häggström,

Inger Klockare, Lilian Sundqvist och Ingrid Hollsten
herrar

§ 10

Lag 3 består av Tommy Lundberg, Björn Andreassen, Gösta Lindgren, Olov
Vikström, Roger Andersson, Bengt Ek, Fred Lundberg och Mats Lindberg
Samtliga fick kram och medalj
Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat
Styrelsen önskar er alla en skön sommar

Vid protokollet

.....................................
Ingrid Hollsten
sekreterare

.........................................
- -Pia Elmgren
ordförande

