
ÄNGELHOLMS PENSIONÄRERS BOWLINGKLUBB 

 

 

Styrelsemöte nr 4 

 Sockerbrukshallen 

220208 kl. 13.00 
  

  

 

Närvarande 

Anne-Marie Thäng 

Evert Olsson 

Alvar Fredin  

Anders Lund 

Leif Blomqvist 

Ann-Christin Eneroth  
  

 

 Protokoll 
  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsedeltagarna välkomna.     

 

2. Val av justeringsmän 

 Till justeringsmän valdes Anne-Marie Thäng och Evert Olsson. 

 

3. Föregående protokoll 

Styrelsen gick igenom föregående protokoll 

Därefter godkändes detta och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomi 

Kassören rapporterade om ekonomin som är stabil.  

Eftersom det har förekommit en del ofogsanmälningar på teckningslistan till 

våra tävlingar har det ställt till det för våra tävlingledare. Därför har styrelsen 

beslutat att tävlingsledare kan bestämma att anmälningsavgiften skall  betalas in 

på ÄPBs bankgirokonto i samband med anmälan. 

 

 

   

 



5. Ringen  

Leif informerade om att Ringen inte fattat något beslut om att Ringenmatcherna 

skall ske både på borta- och hemmaplan under resten av säsongen. ÄPBs 

styrelse anser att det är bäst att fortsatta säsongen ut med nuvarande system. 

 

6. Övriga frågor 

a) Styrelsen beslutade att inköpa en ny svartvit laserskrivare som ersättning för 

en kasserad trasig. Den skall användas av tävlingsledare Rolf Sandh. 

Ordföranden fick i uppdrag att införskaffa lämplig skrivare. 

 

b)  Anders informerade om att en ny tränartrio, enligt diskussion på förra 

styrelsemötet, håller på att planera in sitt arbete för att kunna ge kunskaper och 

tips till dem som vill lära sig utveckla sitt bowlingspel. Förhoppningsvis kan det 

komma igång i mindre skala redan under våren. 

 

c) Kassören fick i uppdrag att se över ersättningen till funktionärerna inom ÄPB 

eftersom Bowlinghallen har gjort en höjning av priset per serie och ersättningen 

är baserad på seriepriset. 

 

d) Allmänna arvsfonden.  Möjlighet finns även för pensionärsföreningar att söka 

projektbidrag från Allmänna Arvsfonden. Styrelsen beslutar fundera över om vi 

kan utnyttja möjligheten. 

 

e) Styrelsen beslutade bjuda in tävlingsansvarig Karin Stenström till nästa möte 

för att diskutera speluppläggen inför nästa spelår. 

   

7. Nästa möte 

  Nästa möte blir den 22 Mars 2022 kl. 13.00   

                    

  8. Mötets avslutning 

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

mötet. 

 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Anne-Marie Thäng  Evert Olsson 


