
 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

 
   Protokoll från styrelsemöte 20161107 

 Plats: Strajk Alley 

  Närvarande: Pia Elmgren, Maj-Lene Jansson, Torbjörn Henriksson, 

Björn Andreassen, Jan-Erik Svensson, Christina Sandberg, Ingrid Hollsten  

 För kännedom: Anders Renström, Hans Hedström, Roger Nyström 

 
§ 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 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. 

Nya tröjor De nya tröjorna har kommit. Av 94 beställda tröjor har dessa tre olika blå 

nyanser. Pia ska förhandla med leverantören  om prissänkning innan vi betalar fakturan. 

Arvoden 
Styrelsen beslutade att höja ersättningen med 300,- till damerna som sköter lotteriet och sänka 

Jan-Eriks arvode med samma summa. 

Beslutades att ta upp styrelsearvodet på årsmötet. 

 

§ 6 Tävlingar och träningar 

 Stadsmatcher; Matchprogrammet för stadsmatcherna är uppsatta på anslagstavlan. 

Match mot Älvsbyn 23 november. Janne meddelar Älvsbyborna att hallen öppnar kl 9.00. 

Matchen i Kalix är flyttad se anslagstavlan. 

Riksserien; Förlust för alla damlag utom lag 1, bättre gick det för herrarna bara ett lag 

förlorade.  

Avslut på riksserien 30 november och börjar igen 11 januari 

 

Träningar; Vi börjar träna den 9 januari. 

  

§ 7  Övriga frågor 

 Årsmöte; Beslutades att årsmötet blir den 20 februari 2017  

Christina ska kolla på ny lokal inför medlemsmöte/årsmöte 

På årsmötet ska Pia informera om vilka etiska regler som gäller i samband med match  

Valberedningen; Christina var med på dagens styrelsemöte och arbetet med nya ledamöter 

ska påbörjas. 

Luciabowling; Datum för luciabowlingen 12 december som också är sista träningsdagen. 

 

§ 8 Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet samt tackade för stort engagemang av 

ledamöterna 

 

§ 9 Nästa styrelsemöte blir den 12 januari 2017 

 

Vid protokollet                                                            

                    Ingrid Hollsten                                                                --Pia Elmgren 
                     sekreterare                               ordförande 


