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1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsedeltagarna välkomna. Roy och 

Tommy hälsades välkomna för att delta vid punkt 3 på dagordningen. 

 

2. Val av justeringsmän 

 Till justeringsmän valdes Anne-Marie Thäng och Evert Olsson. 

 

3. Roy och Tommy presenterar idéer för ändringar av höstens seriespel och 

 tävlingar på grund av pandemin. 

Roy talade om problemet att boka banor för seriespelet. Han hade också fyra 

förslag till hur vi skulle tackla säsongen för att kunna spela så säkert som 

möjligt. Dessa förslag kan ni läsa om på hemsidan. Styrelsen kom i alla fall fram 

till att rekommendera förslag nr fyra. Det innebär att man spelar en grupp i taget 

och på var sin bana. Man är omklädd då man kommer, endast skor byts i hallen 

då det på grund av restriktionerna inte är lämpligt att använda omklädesrummen.  

Man har då 45 minuter på sig att spela klart sin match. Eftersom det är sex 

grupper som spelar så är det noga att hålla tiden. Cup 90 och Bakers utgår denna 

säsong, Cup 90  också på grund av för få deltagare. Närmare information ges på 

upptaktsmötet och hemsidan. 

 



 

Efter detta tackade styrelsen Roy och Tommy för informationen och de lämnade 

mötet.     

 

4. Föregående protokoll 

Styrelsen gick igenom föregående protokoll 

Därefter godkändes detta och lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomi 

 Kassören rapporterade om ekonomin som är god 

 

6. Årsmöte 

Upptaktsmöte och årsmöte kommer om möjligt att hållas samma dag men med 

en timmes differens den 24 augusti.   Kallelse till dessa möten skickas ut via 

mail, och de som inte har mail får ett sms på sin telefon eller ett samtal. 

Information kommer också via hemsidan. Årsmötet anslås också med 

anmälningslista i Bowlinghallen tre veckor innan mötet. 

 

Inbetalningskorten för medlemsavgiften och spelade matcher kommer att 

lämnas av funktionären som vanligt vid upptaktsmötet liksom priserna för 

tävlingarna. 

  

 OBS att information om datum för årsmötet kan ändras. 

                         

 7. Övriga frågor 

Leif informerade om Ringen där man diskuterat ett matchupplägg liknande vårt 

men med alla matcher på hemmabana. Mer om detta återfinns på hemsidan. 

 

  8. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte med definitivt upplägg av årsmötet kommer att ske om 

möjligt i början av augusti.   

                    

  9. Mötets avslutning 

Då inga fler frågor fanns tackade ordförande för visat intresse och avslutade 

mötet. 

 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Anne-Marie Thäng  Evert Olsson 


