Borgholm Bowls

Styrelseprotokoll nr 5 2020-02-13

Närvarande: Stefan Nilsson, Göran Petterson, Sten Hilton, Birgitta Nilsson, Göran Borgö
Kenneth.
1.
2.
3.
4.

Stefan öppnade mötet och dagordningen godkändes
Till sekreterare valdes Göran Borgö
Till justerare valdes Sten Hilton
Förra mötets anteckningar godkändes. Vi har avvaktat förbundets tävlingar innan vi
spikar våra egna för att undvika krockar. Eftersom förbundet ännu inte är klara
sätter vi upp våra tävlingar och möten i kalendern. Stefan håller kontakt med
förbundet.

5. Ekonomi och medlemsutveckling. I dagsläget finns 80000 kr på kontot. Ett 20tal medlemmar har ännu inte betalt. Dessa får personlig påminnelse samt
påminnelse i lokalen. Ska vara betalt innan februari månads utgång.
6. Nybörjarkurser. Reumatikerna har haft 12 personer som provspelar. Vi har en
damgrupp som spelar på onsdagseftermiddag med 12 spelare, samt 10-12
nybörjare som spelar söndagar. Flera andra
handikapporganisationer/funktionsvariationer är intresserade att prova spel. Lilla
mattan behövs till sportlovsveckan – Sten ordnar.
7. Bidragsansökningar. Väntar på besked från Allm arvsfonden. Vi gör ny ansökan
till Sparbankstiftelsen om stöd till utrustning – Göran B
8. Försäljning av material. Göran P håller i inköp av material och Jerry håller i
försäljning till medlemmarna av sprayburkar, klotväskor mm.
9. Inköp av klot. Sten kollar med Bengan om inköp av klubbklot, fyra uppsättningar
2:or och 3:or samt inköp till medlemmar som önskar egna klot.
10. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Stefans förslag godkändes
med något mindre ändringsförslag.
11. Medlemasvgifter för 2021. Beslöts att föreslå årsmötet att behålla nuvarande
medlemsavgifter och inte införa familjeavgifter m.fl.
12.Marknadsföring. Diskuterade att informera på Malkars (Sten) och på Loppis som
börjar i påsk enligt Kenneth.
13.Kalender och hemsida. Sten ansvarar för hemsidan och Stefan för kalendern.
14. 10-års firandet. Sten i samarbete med Storis och Kenneth återkommer med
förslag till nästa möte om firandet den 23 april med tårta mm.
15.
–
–
–

ÖVRIGT
Beslutar att pröva kort infomöte direkt efter varje styrelsemöte
KM lördag den 22 feb. Sten förbereder upplägg
Diskuterade andra tävlingsformer tex 10-manna mellan ölandsklubbarna,

–
–

singelspel en dag/vecka tex onsdagar
Uthyrning till grupp kostar 500/kr per grupp
Koderna till låsen bör bytas efter årsmötet.

16. Nästa styrelsemöte torsdag den 5 mars

Göran Borgö
sekreterare

Sten Hilton
justerare

