Borgholm Bowls

Styrelseprotokoll nr 8
2020-03-05

Närvarande: Stefan Nilsson, Göran Petterson, Sten Hilton, Göran Borgö
Frånvarande: Birgitta Nilsson, Kenneth Sunesson
1. Stefan öppnade mötet och dagordningen godkändes
2. Till sekreterare valdes Göran Borgö
3. Till justerare valdes Sten Hilton
4. Förra mötets anteckningar godkändes. Göran kontaktar Christer Nilsson för
synpunkter om Ansökan Sparbanksstiftelsen. Sponsoravtal; Sten pratar med Storis
och Göran P med Christer Nilsson.
5. Bygget av ny hall. Första byggmöte kommer hållas den 11 mars. Startbesked
väntas vara klart i dagarna. Vi diskuterade inredning och placering av cafedel,
toaletter, ombyte, balkong, belysning mm. Viktigt att få till en inbjudande och
attraktiv miljö. Sten och Stefan tittar vidare och utvecklar förslag.
6. Ekonomi. I kassan finns 75000 kr. Svensk bidragsförmedling har skickat faktura på
deras ersättning för ansökan till Allmänna arvsfonden. Den tar en stor del av de
likvida medlen vilket innebär att vi måste hålla igen på utgifter den närmaste tiden.
Vi räknar med att få igen pengarna genom uppgörelse med kommunen. Göran P
har ordnat särskilt konto för hallbygget bl.a. för redovisning till Arvsfonden.
7. Medlemsutveckling, sponsorer. Drygt 50 medlemmar har hittills betalt
årsavgift, några återstår. Sponsorlistan gicks igenom och nästan alla har betalt.
Några till kommer kontaktas.
8. Inköp av klot mm. Göran P köper in 12 klotväskor och jobbar vidare med inköp
av klot, mattor mm.
9. Årsmötet. Allt underlag är klart. Stefan tar kontakt med valberedningen. Göran tar
fram förslaget till nya stadgar i separat dokument. Utförlig information om
hallbygget kommer lämnas på årsmötet, gott om tid för frågor och förslag.
10. Övriga frågor.
– Stefan och Göran kontaktar Håkan om årsmötet, stadgar och förbundet.
– Göran gör förslag till reviderade klubbregler för klubbtävlingar
– Förslag att bjuda in tennisföräldrar att pröva bowls när dom väntar på sina barn
under tennisträning
– Förslag till olika former att pröva på, tex under sommaren
11. Nästa styrelsemöte torsdag den 16 april kl 16.00
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