BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från styrelsemöte 20151112
Plats: Strajk Alley
Närvarande: Pia Elmgren, Maj-Lene Jansson, Roger Nyström, Melford Karlsson, Margareta Häggström
Torbjörn Henriksson, Jan-Erik Svensson, Lena Johansson och Ingrid Hollsten
För kännedom, Anders Renström och Christina Sandberg
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Anmälan övriga frågor
Fyra övriga frågor anmäldes
Serietabell pensionärs DM; Se §5,6
Övertramp; Se §9
Verksamhetsberättelse; Se §9
Hjärtstarter; Se §9

§3

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående mötesprotokoll
Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes och lades till
handlingarna.

§5,6

Inkomna skrivelser och rapporter
En skrivelse har inkommit från Kiruna; Serietabell för pensionärernas DM.
Tabellen sätts upp på anslagstavlan

§7

Ekonomi
Maj-Lene informerade om föreningens ekonomi som är fortsatt god
114 st betalande medlemmar, 14 st av dessa är 80+ och får då lägre avgift

§8

Tävlingar och träningar
Hemma match mot Kalix 18 november. Lucia bowling 10 december föreningen
bjuder som vanligt på gröt och skinksmörgås, tävlingstypen är Skotsk Double.
Maj-Lene ordnar med priser. Anmälan sätts upp på anslagstavlan.

§9

Övriga frågor
Årsmöte; Årsmöte den 25 februari
Valberedningens arbete; Valberedningen ska påbörja sitt arbete efter jul.
Övertramp; På torsdags träningar och stadsmatcher ska övertramp vara påslagen
på banorna. Pia hör med Daniel om det går att ordna.
Verksamhetsberättelse; Se till att påbörja arbetet med verksamhetsberättelsen i
god tid före årsmötet
Hjärtstarter; Hjärtstartern är anmäld till Räddningstjänsten och Hjärtstarter
registret
Mötesdagar; Ordförande delade ut mötesdagar för våren år 2016
Medlemsavgift; Information om medlemsavgiften tas upp på nästa styrelsemöte
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§ 10

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Nästa möte; Styrelsemöte torsdag 14 januari 2016 kl 14.00

Vid protokollet
..............................
Ingrid Hollsten
Sekreterare

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

