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Tävlingsansvarig Karin Stenström är inbjuden till styrelsemötet för att informera 

om framtida planeringar. 

Karin berättade om tävlingarna som är avverkade att det var missnöje med de 

delvis nya uppläggen och att deltagarna vill ha det gamla tävlingsupplägget 

kvar. Återstående tävling blir som den brukar vara. Nästa års tävlingar är på 

planeringsstadiet och blir klara under sommaren.  

Hon meddelade också att hon avgår efter denna säsongen. 

Därefter lämnade hon mötet och tackades av styrelsen för sitt deltagande. 

 

  

 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 god. Kassören behöver ett nytt 

bokföringsprogram för att klara sin uppgift. Styrelsen godkände inköp av detta.      

 

5. Ringen  

Det har blivit diskussioner om seriesystemet. Det finns Ringenklubbar som för 

kommande verksamhetsår vill ha fasta serier och varken flytta upp eller ner de 

två vinnande eller de två förlorande lagen i varje serie som det är idag. ÄPB 

anser att det nuvarande systemet skall vara kvar.  

  

6. Övriga frågor 

a)  Ny tränartrio håller på att planera för att kunna ge individuella tips om och 

kurs i hur man skall bättra på sitt spel för att få bättre resultat när man spelar 

bowling. Information om detta kommer att lämnas på årsmötet och beräknas 

komma igång till hösten. 

c) Alvar har sammanställt lista över de nya ersättningarna till funktionärerna då 

bowlinghallen har höjt priserna per serie. 

  

7.                   Nästa möte 

                      Nästa styrelsemöte blir den 25 April 2022 kl. 10.00 

  

                      Årsmöte blir 25 maj 2022 kl. 15,30 på Åvalla.  

                    

8. Mötets avslutning 

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

mötet. 

 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Anne-Marie Thäng  Evert Olsson 


