
BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

Protokoll från styrelsemöte 20190509 

Plats: Strajk Alley   

Närvarande: Björn Andreassen, Jan-Erik Svensson, Ulla Sundberg, Lisa Persson och Eva Dahlberg-Lindvall 

                     Rolf Norling. 

  
 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Björn Andreassen hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 
§ 2 Dagordning 

Dagordningen godkänns. 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkänns och läggs till 

handlingarna. 
 

§ 4 Skrivelser och rapporter 

Inga skrivelser har inkommit 

 

§ 5 Ekonomi 
Ulla informerar om medlemslistan och ekonomin som fortfarande är stabil och god.   
 

§ 6 B-licens 
Ordförande informerade om B-licens. Eventuellt till hösten söker BPBS B-licens för 
medlemmarna. Detta innebär att medlemmen är olycksfallsförsäkrad och är ansluten 

till bowlingförbundet och riksidrottsförbundet vilket också gör det möjligt för föreningen att  

söka aktivitetsstöd. 
 

§ 7 Tävlingar 

a) Klubbmatcher: Genomgång av säsongens klubbmatcher. Ulla Sundberg och Jan-Erik 

Svensson ordnar priser till klubbmästerskapet och DM. 
 

b) Måndagsträning: Revidering av träningsgrupper till hösten. Anslag kommer att sättas upp 

på anslagstavlan. 
 

c)Riksserien: Till nästa säsong är fem damlag och fem herrlag anmälda till riksserien. 

Spelschema kommer att sättas upp på anslagstavlan. 
 

d) Medlemsförslag: Förslag att göra en ny tävlingsform ”Husligan”, vilket är ett 

tremannaspel, avslås av styrelsen. 

 
 

§ 8 Övriga frågor 

a) Malmfältsresan: Jan-Erik Svensson har bokat logi till malmfältsresan i höst, torsdag-
fredag den 17-18 oktober, frukost ingår. 

 

b) Inför medlemsmöte: Fika och ljudanläggning är bokat. 

Dragning av klotlotteriet sker på medlemsmötet. Inger Svensson och Kicki Ekholm håller i 
lotteriet. Styrelsen ser över prissumman till klotlotteriet till hösten. 

Utdelning av priser till DM, KM-klubbmästerskapet och TOP 3 sker på medlemsmötet. 

 
c) BPBS-cupen: Det var få anmälda till BPBS-cupen i år. Styrelsen ser över om eventuellt 

en ny spelform till nästa år. 

 
d) Pensionärsdag: Förslag av Daniel Rönnbäck att pensionärer kan ”prova på bowla” 



tillsammans med en coach till hösten, kostnadsfritt. Information skall då skickas ut till olika 

pensionärsföreningar och eventuellt till reklamtidningar. Björn och Daniel skall planera 
vidare för detta. 

 

e) Tiggarbrev: Det finns ett tiggarbrev att ta med till företag för att sponsra med priser till 
BPBS lotterier. Informerar om tiggarbrev på medlemsmötet. 

 

f) Tröja: Styrelsens förslag är att en arbetsgrupp får i uppdrag att ta fram nya matchtröjor. 
Detta tas upp på medlemsmötet. 

 

g) Handikapp vid spel: Styrelsen föreslår att vid interna bowlingtävlingar skall det finnas 

regler för hur handikappen sätts.  Detta tas upp på nästa styrelsemöte. 
 

h) Aktivitetsstöd: Ulla Sundberg, Lisa Persson och Björn Andreassen redogjorde för mötet 

med ordförande för kultur, fritids- ungdomsnämnden Catharina Ask, angående möjlighet att 
söka lokalt aktivitetsstöd.                   

  

§9 Mötets avslutande 

 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

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

     sekreterare                                                                       ordförande 


