Borgholm Bowls

Styrelseprotokoll nr 2
2020-09-10

Närvarande: Stefan Nilsson, Kenneth Sunesson, Göran Permudd, Sten Hilton, Göran Borgö.
Frånvarande: Birgitta Nilsson.
Särskilt inbjuden: Ingemar Storis Andersson
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. Val efter årsmötet.
- Kassör, Göran Permudd
- Sekreterare, Göran Borgö
- Varumärket, Sten Hilton
-

Tävlingskommitté, Sten, Lajen, Göran.
Sponsorgrupp, Kenneth, Storis, Sten
Medlemmar, Birgitta
Media/press, Kenneth
Event, Kenneth, Storis

6. Firmatecknare. Till firmatecknare valdes att var för sig teckna föreningens firma
Stefan Nilsson ordf, Göran Permudd kassör samt Sten Hilton varumärket, sponsorer.
7. Utvärdering av invigningen. Invigningen var mycket bra. Planeringen lyckades
och allt flöt på bra, över förväntan. Många besök och gratulationer, många nya
medlemmar, många nya sponsorer och många som vill börja spela.
8. Ekonomin. Byggkontot står på plus 199 000 men vi väntar på några fakturor, golv
mm så detta kommer gå åt. I klubbkassan finns 80 000 kr, några fakturor och flera
sponsorer är på gång. Sammanfattningsvis är ekonomin stabil och god.
9. Nya sponsorer. ICA Supermarket är huvudsponsor 3 år from 1 sept 2020. Många
nya sponsorer som har skyltar, några har också mellanstora skyltar på högra
väggen. Viktigt att hålla nära kontakt och vara tydligt vad man får som sponsor.
Viktigt med särskilt sponsormöte snarast, presentation av föreningen, vad vi kan
erbjuda respektive särskilda önskemål.
10.Introduktion/kurser för nybörjare. Träff nästa tisdag för nybörjare kl 15-20 för
att höra specifika önskemål. Vi föreslår nybörjarspel på måndag och torsdag kl 18,
damgrupp onsdag kl 15 samt spel söndag em kl 15. Stefan kallar
–
–
–

Fritidsgården har frågat om att komma och spela. Stefan har kontakten
FUB och andra organisationer för funktionshindrade fortsätter troligen tisd och
torsd em för halv årsavgift. Stefan har kontakten

11.Rutiner och priser vid uthyrning/lån av lokalen. Viktigt att vara lyhörda och
flexibla för särskilda önskemål. Mötet med bokhandlarna i veckan blev mycket bra.
Riktvärde för uthyrning är 50 kr/medlem dvs
- Upp till 10 personer
500 kr
- Över 10 personer
500 kr + 50 kr/person
Mat, dryck mm tillkommer.
Kalender med uthyrning ska finnas på sekretariatet.
12.Städrutiner och ansvar. Stefan och Kenneth köper in nödvändig städutrustning.
Kolla med Christer om inköp av industridammsugare. Kenneth tar ansvar för köket
och Sten för sekretariatet. Stefan pratar med Janne A vad han kan utföra. Övriga
uppgifter måste utföras solidariskt av alla medlemmar. Vad som ska göras listas av
Stefan
13.Medlemsavgifter. Nya medlemmar som betalar nu gäller även för hela 2021. Nya
medlemmar som vill pröva på kan betala halv avgift för halva året för att få tillgång
till hallen. Göran Permudd håller officiell och aktuell medlemslista.
14. Inköp av nya mattor. Göran P kollar om vi kan köpa in direkt från leverantör
samt meddelar Vetlanda vad vi kan hjälp dem med avseende inköp, mattor, startkit.
15.Inköp av dator. Sten och Lajen tar in offert på dator samt 2 smart-TV.
16.Tisdagsserien. Bör komma igång i början av okt. Sten bjuder in Färjestaden och
Hulterstad
17.
Övriga tävlingar.
- Singelserie torsdagar from början av oktober om intresse finns.
- Öland Open i november. Kenneth kollar med intresse från Hotell Borgholm
- Borgholm Open med lottade lag i mellandagarna.
18.
Övrigt
- Sparbanksstiftelsen har ny ansökningsperiod tidigast i vår.
- Enligt stadgarna ska en Arbetsordning upprättas. Göran B tittar på det.
- Protokoll ska finnass på tavlan och orginal i pärm i sekretariatet. Göran B ansvarar.
19.Nästa möte torsdag den 8 oktober kl 16.00.

Göran Borgö
sekreterare

Sten Hilton
justerare

