Borgholm Bowls

Styrelseprotokoll nr 3
2020-10-08

Närvarande: Stefan Nilsson, Kenneth Sunesson, Göran Permudd, Sten Hilton, Birgitta
Nilsson, Göran Borgö. Särskilt inbjuden: Ingemar Storis Andersson

1.
2.
3.
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Stefan öppnade mötet och dagordningen godkändes
Till sekreterare valdes Göran Borgö
Till justerare valdes Sten Hilton
Förra mötets anteckningar godkändes.
- Städningen ska följas upp
- Storstädning måste nog göras av alla då och då
- Förslag till arbetsordningen enligt stadgarna kommer senare

5. Ekonomi, medlemsutveckling
- 54 000 på kontot men med fordringar är kassan på 99 000 kr
- Byggkontot står på plus 164 000 men vi väntar på fakturor. Prognos att vi kommer
få bidra med 20-25 000 kr från kassan för bygget.
– Antalet medlemmar fortsätter att öka, för närvarande 82 st
6. Tisdagsserien
Startar på tisdag den 13 okt med 24 lag, 14 från BBS, 8 från Färjestaden och 2 från
Hulterstad.
Kl 17.30 går Sten igenom vilka regler som gäller för spel i tisdagsserien
Viktigt att spelet genomförs Coronasäkert med håll avstånd, handsprit mm
7. Övriga tävlingar som planeras
- Clevis Cup med start 28 okt
– Klubbtävling 24-25 okt ec ICA-cup med lottade lag
– Öland Open 21-22 nov.
– Singelserie onsdagar, intresse undersöks
– ÖM ansvarar Idrottskretsen för, Palle sitter med där
8. Inköp mattor klot mm
Beslutade att köpa in 3 upp sättningar klot varav en gul uppsättning, 3
avståndsmätare, markeringsspray, väskor samt en matta från Drakes Pride.
9. Medlemsaktiviteter, julfest mm
- Julfest planeras 15 dec, ansvariga Storis, Kenneth. Medlemmar med respektive
hälsas välkomna
- Behöver vår huvudsponsor ICA någon hjälp som tidigare år? Kenneth, Storis, Sten
- Sponsormötet skjuts upp till efter nyår
10.
Övrigt
- Speltider för nybörjare, söndag kl 15, mån och tors kl 17.45 samt onsd kl 15
samt övrig tid när andan faller på. Viktigt att alla medlemmar hjälps åt att instruera

- Uthyrning av lokalen till medlemmar görs till halva avgiften jämfört med
vanlig uthyrning, dvs 25 kr/tim jämfört med 50 kr/tim enligt :
- upp till 10 personer
250 kr
- över 10 personer
250 kr + 25 kr/person
Medlem får gärna ta med sig vänner och bekanta att pröva bowls för ev
medlemskap utan avgift
- Hjärtstartare. Göran Permudd med fru meddelar att dom gärna vill sponsra
föreningen med egen hjärtstartare. Styrelsen tackar för initiativet.
- Fällbara bord. Storis och Kenneth kollar rund med folkan mfl ställen.

11.Nästa möte torsdag den 12 november kl 16.00.

Göran Borgö
sekreterare

Sten Hilton
justerare

