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Ndrvarandeledamdter:KjellNilssonordforande,HansMosslersekreterare,Ann RoothStorjohann,
vice ordfdrande.t<jell-Ake
Salomonsson
kass6r,AnitaJohansson
och BirgittaKarlsson,
Thomas
Bergqvist
och AndersEriksson
ledamoter.
Paragrafer1L
Mdtets cippnande

$f

ordforandeKjellNilssonh6lsadendrvarande
medlemmaroch styrelseledamoter
viilkommentill
mdtet.
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Val av sekreterare

HansMosslervaldesatt fciraprotokollet.
Val av tve justerare

53

StenNilssonoch StureSvdrdvaldesatt justeraprotokollet.
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F6rslagoch godkdnnandeav dagordning

Bil.l

Upphdngddagordningen
pd anslagstavlan
godkdndes.
$S

Information om BK Cefyransverksamhet

Ordf<irande
redogjorde
enl.bilagandet somharhdntsedancivertagande
av ordforandeklubban.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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Medlemsantalet
idagdr p 55 M 15 U 15 totalt g5
N y am e d l e m m a r 3U 4 M p g a .s e r i e s p e l .
Pi anslagstavlan
finnsverksamhets
berdttelseom vad som dr aktuelltvarjeminad.
Vi har startatett lagi Div.3 SydostraGotalandGrupp3
Virt mil dr att pi sikt utvecklaforeningense att det inte tir baraen
pensiondrsforening,
Det dr planeratett mote med halldgarna
det kommeratt skeunderhosten.
Vadtyckerni om vdr nya hemsida,dem kommeratt kompletteras
lcipande.
Vi harju en aktivungdomsavd.ochvi har startatett lag iSv. Bowlingf.Div.3
Vi kommerunderhostenatt fotograferasamtligamed lemmar.

Triningstiderochmatchavgifter,
triningsldger
a) Kjellpiitalade
att triinings
tidergdllersommanharskrivitupp,antingen
mdndag
eller
torsdag,
menmankanspelapi annantid ,omdetfinnsledigbana,mendu f6r baraspela

dina4 seriersom ingdri 650 kronorsavgift,annarsf6r man betala65 Skrtill klubben.All
ovrigspelandebetalasdirekttill hallen.
b) Vi kommeratt bibeh6llatriinings-och matchavgift
d.v.s.45 skr per match.
c) Medlemsavgift
per 61275- (inkl.fcirsdkring
tilloch frdn matcheroch trdning)trdningsavgift
650:-for 16 gdnger
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Informationom vdr ekonomi i klubben

Kassoren
rjell-Akemeddeladeatt vdr ekonomii klubbendr god och vi fortsitter med v6rt
uppliggav speloch trining i h6st.
Det finns mdjlighetatt kopa en kdgeltill virt lotteri,kostnad50 Skrsom fungerarenligtf6ljande:
Varjevinst i seriespelldgges10 Skr i kdgeln.Vid spel6retsslut lottas hdlftenav pengarnaut till alla
som har en kdgel.| 6r dr vi fyra lagoch insdttningssumman
kanev. revideras.
Klubbenhar 55 kdglar
m e d n u m m e rl t i l l 5 5 .
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G6ingeserien/vdnskapsmatcher
och laguttagningartivlingar/matcher
a) Goingeserien
5r p6 ging med blandaderesultat( baralag t har vunnit), vi har delvisproblem
med att fyllalagenmed spelarep.g.a.sjukdom,semesteroch andrafdrhinder.Vi kommeratt
karadet bdttre i fortsdttningen
ndr en del medlemmar6ter kanspela.
b) Andersmeddeladeatt vi har 8 vdnskapsmatcher
kvaratt spelaunderhosten.
c) Halmstadsresan
dr inte planeratp.g.a.personalbyte
och hallproblemi Halland.Ev.blir det av
u n d e rv i r e n .
d) Ann om att Julslaget
som planerasi Luciaveckan
(Julklapp
fcirca 5O:-)medtages(frivillig)
och
CefyraMixenundervSrenmed handikappsystem.
Cefyraslagetutg6ri 6r p.g.a.for fi
anmdldalagfr6n andraforeningar.
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Ovriga frigor
a) Andersom att vi dr 55 medlemmaroch det dr svdrtatt f6 ihop lagen.Vid 6rsm6te
godkdndes
att vi skulleha tre lagoch medlemmarna
beh<iver
stdllaupp so gdtt de
kan.
b) Kjellom att i framtidenanordnarnyatrdningskvdllar
for medlemmarna
som vill
forbdttra sitt spel.Mer info kommersenare.
c) Birgittaang.att liira nya medlemmarskrivaspelprotokollvid utfall av datasystemi
hallen(somnu).Lagansvarig
har uppgiftenatt formedladetta.
d) Kjellom att ett nytt reknesystem
for hallendr pd 96ngsom gors i ttalien,ddrfor
drojer det ett lite tag till.
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Nista miite

Ndstamote beslutasi styrelsenoch kommeratt ansldsp6 tavlani god tid.
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Avslutning

mote'
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