Borgholm Bowls

Styrelseprotokoll 5, 28 nov 2019.

Närvarande: Stefan Nilsson, Göran Petterson, Sten Hilton, Birgitta Nilsson, Göran Borgö
Frånvarande: Kenneth Sunesson
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Stefan öppnade mötet och dagordningen godkändes
Till sekreterare valdes Göran Borgö
Till justerare valdes Sten Hilton
Förra mötets anteckningar godkändes

5. Bygglovet till nya hallen är inlämnat efter vissa kompletteringar. Avsikten är att
bygglovet ska kunna tas snarast på delegation.
Stefan informerade om flera lyckade inbjudningar till provspelning, totalt ca 40
nybörjare. Pröva på för skolungdomar pågår varje tisdag under Tinas ledning. En
aktiv damgrupp har tagits om hand av Birgitta, Eva och Tina.Flera nya grupper
önskar pröva på de närmaste veckorna, totalt ca 40 nya spelare. Viktigt att vi tar
hand om de som är intresserade att fortsätta och stort tack till de medlemmar som
ställt upp och instruerat intresserade. Arbetet ser ut att resultera i fler medlemmar.
6. Diskussion om de konflikter vi har i vår förening och kring förbundet. Rykten
florerar och flera beskyllningar finns bl.a, i mail. Stefan redovisar de uppföljningar
han gjort och styrelsen anser dessa frågor vara utredda och klarlagda. Styrelsen har
mottagit en skrivelse från Håkan Herne och diskuterat dess innehåll.
Styrelsen betonar vikten av demokratisk styrning, att stadgar följs, att frågor och
konflikter utreds i dialog med alla berörda och att beslut sedan fattas i demokratisk
ordning enligt våra stadgar. Styrelsen accepterar inte och arbetar mot all form av
mobbing.
7. Styrelsen ser väldigt illa på att Jim Broberg och Bengan Johansson meddelat att
dom pga av påhopp känner sig oönskade i klubben. Med anledning av detta
kommer styrelsen uppvakta Jim och Bengan och beslutar om följande uttalande:
”Styrelsen för BBS är mycket bekymrade över de signaler vi fått om att två av våra
medlemmar inte känner sig välkomna i föreningen. Jim Broberg och Bengan Johansson,
som båda förutom att vara medlemmar i BBS också är medlemmar i SBF och har lagt ner
ett stort och förtjänstfullt arbete på att utveckla sporten på Öland, liksom i hela landet. Vi
vill be både Jim och Bengt om ursäkt om det är något som styrelsen kunde gjort bättre för
att undvika att den här situationen har uppstått. Vi förutsätter att vi tillsammans kan lösa
detta och att Jim och Bengan kommer att känna sig välkomna igen i vår förening och att
vi fortsättningsvis får ta del av deras engagemang och kunskap i föreningen.”
Styrelsen kommer prata med medlemmar enskilt och på andra sätt för att få alla att
inse att vi måste hålla samman för att få tillbaka en bra föreningskultur, som nog
alla medlemmar önskar, och för att lyckas med bygget av ny hall. Vi måste också
hitta former för att bättre ta tag i frågor tidigt och informera bättre. Föreningen har
relativt snabbt gått från en ganska liten grupp till en stor förening med över 70
medlemmar, vilket ställer andra krav på föreningens interna arbete

8. Övrigt
- Champions Champion är enligt uppgift flyttad till Färjestaden. Om tävlingen inte
blir av anser styrelsen att avgiften ska återbetalas.
- Styrelsen avser att se över sina rutiner, aktualisera ansvarslistan och gå igenom
uppdrag och befogenheter
- Styrelsen kommer from nästa år ha styrelsemöten en gång/månad, så långt
möjligt den andra torsdagen i månaden, kl 16.00. Nästa ordinarie styrelsemöte blir
torsdagen den 9 januari.
- Styrelsen har fått ett förslag om att inrätta en damsektion. Frågan har diskuterats
och från damerna själva har man varit negativ då man anser att bowls tillhör de
spel som damer och herrar kan utöva på lika villkor. Det har bara varit positivt med
blandade grupper och lag.
- Extra styrelsemöte tisdag den 2 dec kl 17.00
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