
 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

  

Protokoll från medlemsmöte 20181008 

Plats: Strajk Alley 

Närvarande: 49 medlemmar 

  

§ 1 Mötets öppnas 

 BPBS medlemmarna bjöds på kaffe och smörgås samt dragning av vårt lotteri.  

Sedan hälsar ordförande Björn Andreassen alla hjärtligt välkomna till medlemsmötet och 

förklarar mötet öppnat. 
 

§ 2 Anmälan övriga frågor 

 Maj-Lis Enström frågade hur månadsavgiften regleras i bowlingavtalet med Strajk Alley vid 
långtidssjukdom. 

 

§ 3 Dagordningen godkänns 
 Befintlig dagordning godkänns. 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

 Protokollet från medlemsmötet 20180503, godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomi 

 Kassören Ulla Sundberg redogör för föreningens ekonomi som är stabil och god. 
BPBS har fått elva nya medlemmar och tyvärr tappat sjutton medlemmar. Kassören 

informerade om den nya intäkten från Bingolotto. 

 
§ 6 Tävlingar/ Träningar 

 Prisutdelning Top 3: 
Priser till de tre bästa damerna: Monika Svalqvist 587, Gun-Marie Lundberg 575 och Maj-Lis 

Eriksson 566. 
Tre bästa herrarna Ove Sundén 681, Jan Rönnbäck 653 och Tommy Lundberg 649. 

Spelprogram för klubbmatcherna sitter på anslagstavlan. 

BPBS vann bortamatchen mot Luleå. 
 

Riksserien; 

Prisutdelning till bästa placerade herr och damlag. 

2:a, Damer lag 2 : Ulla Sundberg, Margareta Hedman, Yvonne Karlsson, Inger Svensson och 
Gun-Marie Lundberg. 

2:a, Herrar lag 2 : Tommy Lundberg, Anders Svensson, Anders Renström, Gösta Lindgren, 

Melford Karlsson, Berthill Munkestam, Tore Sjöstedt och Björn Andreassen. 

 
§ 7 Medlemsavgift 

 Oförändrad medlemsavgift 300:-. Nybörjare som börjar efter september betalar halv avgift 

detsamma gäller för personer som är 80+. 
 

§ 8 Information 

 Efter handuppräckning visar det sig att glädjande många medlemmar varit in på BPBS 

hemsida. Anders Renström kommer att göra justeringar och uppdateringar på hemsidan. 
I samband med nästa Riksserie tar vi gruppfoto med den blå speltröjan. 

Roger Nyström informerade att till bortamatcherna Kiruna-Gällivare saknas fyra spelare. 

Varje deltagare betalar 500:-  till resan, då ingår bussresan, boendet och spelet. 
Ordförande uppmanar medlemmarna att kolla spelprogrammen för klubbmatcherna på 

anslagstavlan och 

läsa informationen. 
Strajk Alley serverar endast lunch onsdag till fredag, 70:- för pensionärer. 

Lisa Persson informerade om Folkspel som arrangerar bland annat Bingolotto. Som 



prenumerant av en bingolott stödjer man sin förening med 585:- per år. Talongerna finns hos 
Lisa Persson, Ulla Sundberg och i pärmen som ordföranden har. Man kan också bli 

prenumerant direkt på Bingolottos hemsida eller genom att ringa Bingolottos Kundcenter. 

 

Övriga frågor; 
Daniel Rönnbäck svarade på Maj-Lis Enströms fråga angående hur månadsavgiften regleras i 

bowlingavtalet vid 

långtidssjukdom. 
Om man blir långtidssjuk anmäler man detta till Daniel Rönnkvist. De tre första månaderna 

blir betalningsfria och är man fortsatt sjuk måste man göra en ny anmälan till Daniel 

 
§ 9 Avslutning 

 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

Nästa möte styrelsemöte 
 

Vid protokollet                                                               
 

 

Eva Dahlberg-Lindvall ddddngrid -                                      Björn Andreassen 

sekreterare                                                                                         ordförande 
 


