BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från medlemsmöte 20191007
Plats: Strajk Alley
Närvarande: 45 medlemmar
§1

Mötets öppnas
BPBS medlemmarna bjöds på kaffe och smörgåsar. Därefter var det dragning av vårt lotteri.
Sedan hälsade ordförande Björn Andreassen alla hjärtligt välkomna till medlemsmötet och
förklarar mötet öppnat.

§2

Dagordningen godkänns
Befintlig dagordning godkändes

§3

Ekonomi
Kassören Ulla Sundberg redogjorde för föreningens ekonomi som är stabil och god. Ulla
informerade även om den nya intäkten från Bingolotto.

§4

Medlemsavgift
Det beslutades att medlemsavgiften är oförändrad, 300:-/år. Nybörjare som börjar efter
september betalar halv avgift. Detsamma gäller för +80.

§5

Nya tröjor
Vid röstning om ny klubbtröja blev svaret övervägande JA.
Nils Sundberg visade upp två olika förslag på tröjor. Kostnaden blir c:a 200:-/tröja.
Björn sätter upp en lista där medlemmarna kan välja vilken kvalitet på tröjan man önskar.

§6

Prisutdelning
Skellefteåmästerskapen:
Mixed: 1:a
2:a

Maj-Lene Jansson och Roger Nyström
Monika Svalkvist och Christer Westberg

Singel: 3:a H 65-74

Ove Sunden

Singel: 2:a D 65-74
Singel: 3:a D 75+
2:a

Lisa Persson
Maj-Lis Enström
Gunnel Snell-Lidberg

Mästarna: D 75+
D 65-74

Maj-Lene Jansson
Monika Svalkvist

Riksserien;
Prisutdelning till bästa placerade herrlag. Inga damlag placerade sig.
1:a Herrar lag 1: Bo Riström, Ove Sunden, Christer Westerberg, Helge Andersson,
Tommy Andersson, Roger Nyström, Bo Dahlén. Jan-Erik Svensson och
Jan Rönnbäck.
2:a Herrar lag 2: Anders Renström, Björn Andreassen, Jan-Olov Wikström, Rolf Norling,
Staffan Johansson, Tommy Lundberg, Tore Sjöstedt och Ulf Riström.
2:a Herrar lag 4: Tony Gustavsson, Sven Matti, Tommy Strand, Håkan Rosvall,
Lennart Klockare, Fred Lundberg, Rolf Joneland, Stig Hedman och
Ove Nilsson.
§7

Information från styrelsen

a) B-licens:
Nu har alla BPBS medlemmar B-licens. Detta innebär att medlemmen är ansluten till
Svenska Bowlingförbundet och Sveriges Riksidrottsförbund och att alla medlemmar är
olycksfallsförsäkrade. Det blir nu lättare att söka aktivitetsstöd.
b) Spel och dobbel:
Lisa Persson informerade om Svenska spels Gräsroten och Folkspels Bingolotto.
c) Måndagsträning-klubbmatcher:
Roger Nyström informerade att till bortamatcherna Kiruna-Gällivare saknas fem spelare.
Anmälningslistan till matcherna finns på anslagstavlan. Bussen går kl 6.30.
Det är c:a 70 medlemmar på måndagsträningarna och Roger tycker grupperna
fungerar bra.
BPBS vann bortamatchen mot Luleå, heja heja!
Ordföranden informerade att dom två första omgångarna av Riksserien har börjat bra.
Spelschemat för grupperna har fått en liten förändring. Medlemmar som ska spela har en
grön markering och medlemmar som inte spelar har en vit markering. Alla medlemmar gör
sin egenmarkering för spel i ordförandes pärm.
d) Tävlingar:
Sista anmälningsdag till endagarscupen Ramslaget med handikapp är måndag den 7/10.
36 personer är anmälda. Platser finns kvar.
Lucia spelen är flyttad till torsdag den 12/12 eftersom tävlingen råkade hamna på samma dag
som klubbmatchen mot Älvsbyn.
e) ”Prova på dag”
Onsdag den 30 oktober bjuds pensionärer in för att ”prova på” att spela bowling. Daniel
Rönnbäck har lovat annonsera i Bodens gratistidning. Instruktörer önskas till den dagen.
Anmälan om att vara instruktör lämnas till Björn eller Roger.
f) E-mejl:
Om någon medlem önskar statistik eller resultat från Riksserien via e-post går det bra att
kontakta ordföranden Björn Andreassen
g) Ordföranden poängterar att BPBS medlemmar INTE ska befinna sig innanför disken då
träningar och matcher pågår.
§8

Övriga frågor:
Inga övriga frågor

§9

Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Nästa möte styrelsemöte måndag den 11/11-2019 kl 13.00.
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