
BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

 
 

 
   Protokoll från styrelsemöte 20160317 

 Plats: Strajk Alley 

  Närvarande: Pia Elmgren, Maj-Lene Jansson, Torbjörn Henriksson, Roger Nyström,Hans Hedström, 
Björn Andreassen, Ulla Sundberg och Ingrid Hollsten 

 För kännedom: Anders Renström, Jan-Erik Svensson 

 

 
§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordning 
 Dagordningen godkänns. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
 Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll som efter ändring av datum för PM 

 (17 -26 februari) godkänns och läggs till handlingarna.  

 

§ 4 Skrivelser och rapporter 

 Inga inkomna skrivelser eller rapporter 

 

§ 5 Ekonomi 
 Maj-Lene informerar om ekonomin som fortfarande är god. Viss del av nettot efter PM ska 

gå till priser. Roger, Torbjörn och Jan-Erik tillsammans med Maj-Lene fördelar nettot.  

 

§ 6 Tävlingar och träningar 
 Stadsmatcher; Förlust mot Kalix, en stadsmatch kvar borta mot Luleå. Förfrågan från 

Skellefteå att spela där, tyvärr sammanföll datum med Kalix matchen men vi ser fram 

emot ny förfrågan nästa år. 
Tillägg till anmälan på anslagstavlan, kolumn att man kör och kan ta med passagerare 

Riksserien; Melford sköter de två omgångar som återstår. Björn vill till hösten testa att 

utse en lagkapten för varje lag som ska se till att det är fullt lag. Sista träningen 12 maj 

  
§7 Information 

 Annons i lokaltidningen; Ulla kollar med Nils Sundberg om han kan ta på sig att skriva 

ihop något.  
Björn ska ta kontakt med NSD och Kuriren om de vill komma och göra ett reportage på 

någon träning. 

 
Nya tröjor; Aktuellt till hösten Moa kan ta fram förslag, ej svart denna gång. 

 

Lokal för medlemsmöten; Pga av den höga ljudnivån ska vi byta lokal på medlemsmöten. 

Förslag att vi ska vara i kyrkans samlingslokal. Vi får själva ordna med fika där. 
Pia tar kontakt med ansvariga om kostnaden av lokalhyra. 

 

 Info av Anders; Punkten utgår eftersom behov av ljudanläggning kanske inte behövs och 
den aktuella firman gått i konkurs 

 

§8 Övriga frågor 
 Servering i bowlinghallen: Pia hör med Daniel om det är möjligt att få något t ex  

en smörgås att äta i hallen. 

Diplom till PM:.Tävlingsledningen från PM hör med Bertill om han kan ta på sig att  göra 

diplomen 
1800 kronors kortet: Kortet att spela för 1800,- kommer inte att finnas kvar. Dock 

kvarstår årskortet.  

Klubbmästerskap; Datum för KM 28 april spel med och utan hcp  
Medlemsmöte; Datum för medlemsmötet 12 maj 



 

§ 9 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte 11 april 2016 kl.14.00 

 

 

§10 
 

Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

     

    
    

Vid protokollet                                                            

 .........................................                                         ........................................... . 

Ingrid Hollsten                                                         --Pia Elmgren 
Sekreterare   ordförande 


