Borgholm Bowls

Styrelseprotokoll 16 januari 2020

Närvarande: Stefan Nilsson, Göran Petterson, Sten Hilton, Birgitta Nilsson, Göran Borgö
Kenneth Sunesson samt Håkan Herne punkt 5.
1.
2.
3.
4.

Stefan öppnade mötet och dagordningen godkändes
Till sekreterare valdes Göran Borgö
Till justerare valdes Sten Hilton
Förra mötets anteckningar godkändes

5. Revidering av stadgarna. Håkan Herne berättade om förslaget till nya stadgar.
Dessa bygger på Riksidrottsförbundets stadgemall, Avsikten är att alla
bowlsföreningar ska ha dessa stadgar och att förbundets stadgar revideras så
stadgarna stämmer överens mellan förbund och lokalföreningar. Mötet beslutade att
föreslå årsmötet att revidera förenings stadgar enligt detta förslag
6. Nya hallen och bidragsansökningar. Bygglovsansökan är äntligen komplett och
beslut ska enligt uppgift tas snarast. Ansökan om bidrag till allmänna arvsfonden
kompletteras för närvarande. Fonden önskar avsiktsförklaringar med
handikapporganisationer och också ökat fokus på barn- och ungdomar.
Reumatikerförbundet har visat intresse och dessa kommer provspela nästa vecka
7. Nybörjarspel. Alla medlemmar uppmanas att hjälpa till med att få fler att prova
på bowls och värva nya medlemmar. Sten tar fram nytt infoblad. Damgrupp spelar
på onsdagar kl 15. Nybörjargrupp på söndagar kl 14. Vi behöver fler ledare till
nybörjare och funktionshindrade. Anteckna på lista på anslagstavlan om du kan
hjälpa. Diskuterade vidare nya målgrupper att intressera och aktivera.
8. Försäljning av Sverigelotter. Beslut att inte dra igång detta nu pga för många
andra viktiga uppgifter.
9. 10-års firandet. Uppmärksammas den 23 april med tårta mm. Sten håller på med
en jubileumsskrift som beskriver de första 10 åren. För övrigt fokuserar vi på
jubileet i samband med invigningen i höst av nya hallen. Beslut om en grupp som
förbereder, Sten, Storis Kenneth mfl.
10.Kalendarium – tävlingar. Väntar på förbundets tävlingar, alla SM verkar spelas i
höst. ÖM i fyrmanna 8 feb enligt beslut i Ölands idrottskrets. Övriga ÖM planeras
till i höst. KM genomförs den 22 feb. Öland Open i samband med invigningen av
nya hallen. Singelserie planeras genomföras onsdagskvällar i vår. Tävlingskalendern
beslutas slutgiltigt på nästa styrelsemöte.
11.Medlemmar. Årsavgifterna strömmar in, hittills har 22 medlemmar betalt.
12. Preliminärt bokslut. Förra året gav ett positivt resultat på drygt 20 000 kr vilket
innebär att föreningen har ett kapital på ca 35 000 kr samt anläggningstillgångar på
drygt 100 000 kr
13. Årsmöte. Beslutas till den 26 mars kl 18.00. Till dess ska verksamhetsberättelse,

verksamhetsplan och budget tas fram.
14.
Övriga frågor
- Hemsidan kan moderniseras och förbättras. Sten tar kontakt med
Internetavdelningen.
- Protokoll från SBF diskuteras. Anslås i hallen
- Beslutas om inköp av sprayburkar, matt-tejp och klotväskor för försäljning till
medlemmar. Göran P genomför.
- Jubileumströja. Sten tar fram en sådan
15. Nästa styrelsemöte torsdag 13 feb kl 16.00

Göran Borgö
sekreterare

Sten Hilton
justerare

