Borgholm Bowls
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Närvarande: Stefan Nilsson, Birgitta Nilsson, Kenneth Sunesson,Göran Petterson, Sten
Hilton, Göran Borgö
1. Stefan öppnade mötet och dagordningen godkändes
2. Till sekreterare valdes Göran Borgö
3. Till justerare valdes Sten Hilton
4. Förra mötets anteckningar godkändes. Årsmötet, planerade tävlingar och
många träningar är inställda tillsvidare. Protokollet godkändes
5. Ekonomi, medlemsutveckling. Likviditeten är ansträngd efter konsultfakturan. I
kassan finns 1400 kr. Några sponsorer har ännu inte betalt. Kenneth jobbar med
det. Medlemsutvecklingen är god, med över 60 medlemmar just nu varav drygt 20
kvinnor vilket är mycket glädjande
6. Utbetalning bidrag. Stefan har skrivit på avtalet med arvsfonden så deras bidrag
är på gång för utbetalning.
7. Bygget av ny hall. Tre byggmöten har genomförts med alla inblandade och har
fungerat mycket bra. Bygget rullar på bra med grunden där grävarbete och
packning av grus är i stort sett klart. Byggkonton öppnas hos båda våra sponsorer,
Jonssons Trä och Beijer Bygg.
Preliminär tidplan:
- v 22 Stommen påbörjas
- v 25 Stommen klar och lämnas över till kommunen
- v 26 Vi börjar jobba med inredningen
- v 36 Klart för invigning
8. Inför invigning, ev tävling. Invigning planeras till fre 4 – sön 6 sept. Sponsorer,
hantverkare och alla föreningsmedlemmar som hjälpt till kommer bjudas in till olika
event. Alla medlemmar kan hjälpa till med olika göromål, inte enbart
snickarkunniga. Vi hoppas kunna genomföra en tävling med alla ölandsklubbar
Öland Open. Förbundet ska bjudas in. Planeringen kommer fortsätta på nästa
styrelsemöte. Alla uppmanas tänka till för program och innehåll. Landets första hall
byggd för bowls är en historisk händelse.
9. Uppdatera tel/maillista, gruppmail. Vi behöver alla medlemmars mailadress
och telefonnummer för att bättre kunna informera alla om hallbygget och övrig
verksamhet. Sten och Göran B uppdaterar medlemslistorna. OBS dessa får inte
spridas på nätet eller på annat sätt så de inkräktar på personlig integritet och
GDPR-reglerna.
10. Långsiktigt mål med föreningen. Vi påbörjade resonemang om vidare
utveckling av föreningen. Vi tror att det ska vara möjligt att bli betydligt fler i
samband med nya hallen, gärna fler i yngre åldrar. Mycket glädjande är att vi nu

har över 20 spelande kvinnor varav många har kommit till under vinterns och
vårens särskilda satsning. Diskussionen fortsätter.

11.
–
–
–

–

Övriga frågor.
Skattedeklaration, Göran P lämnar underlag till Skatteverket.
Klot. Göran P köper in svarta klubbklot med föreningens logga, främst 2:or.
Beslutade att byta ljusinsats till Led i befintlig belysning i nuvarande hall som en
del i vårt byggprojekt i samarbete med kommunen. Vår nya hall går på samma
central som tennishallen och effektuttaget måste räcka till vår nya belysning.
Christer N lämnade in underlag från Björnes för bidragsansökan angående
skärmar mm för synskadade. Avvaktar några månader med ansökan.

–
12. Nästa styrelsemöte torsdag den 14 maj kl 16.00

Göran Borgö
sekreterare

Sten Hilton
justerare

