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 Protokoll 
    

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsedeltagarna och gästerna 

välkomna.     

 

2. Val av justeringsmän 

 Till justeringsmän valdes Anne-Marie Thäng och Evert Olsson. 

 

3. Mats Olsson informerar om tävlingsverksamheten  

Mats informerade att det har kommit flera nya medlemmar  

Det har varit lite klagomål att det blir för många seriematcher med årets system. 

Mats har ideer om att inför nästa år införa samma antal seriematcher som vi haft 

tidigare, och lägga in ny form av frivilliga träningsveckor och någon ny tävling 

för att vårt aktivitetsår inte ska bli för kort, och återkommer med förslag till 

styrelsen.  

Den nya träningsverksamheten har varit mycket populär. Torsdagsgruppen har 

ökat till 18 deltagare! Bra för att fylla på ordinarie grupper inför höstsäsongen. 



Efter informationen lämnade Mats mötet och tackades av styrelsen för 

informationen. 

 

4,   Ros-Marie rapporterar om medlemsvärvning  

Rosmarie talar om att det går bra med rekryteringen och att hon har gjort ett 

informationsblad som vi alla kan dela ut till intresserade och nya medlemmar. 

Det återfinns i facket under anslagstavlan i bowlinghallen. 

Ros-Marie har också påbörjat arbetet med en egen Facebooksida för ÄPB. 

Medlemsregistret och inbetalda medlemsavgifter stämdes också av så att det 

hålls aktuellt. 

.  

3. Föregående protokoll 

Styrelsen gick igenom föregående protokoll. 

Därefter godkändes detta och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomi 

Kassören rapporterade om ekonomin som är god.      

 

5. Ringen  

Leif informerade om en inkommen motion där Landskrona vill att Ringens 

division ett skall ändras till ett elitlag. Motionen kommer att tas upp på Ringens 

årsmöte. De har också föreslagit nytt upplägg av divisionerna. Motionen 

kommer att läggas ut på ÄPBs hemsida 

Förslag finns också att ändra åldersgränsen för deltagande i Ringens matcher. 

Styrelsen kommer att gå igenom motionerna för ställningstagande på Ringens 

årsmöte. 

 

6. Övriga frågor 

   Det har kommit en inbjudan från kommunen att delta i föreningsforum. 

  

7.                   Nästa möte 

Nästa möte blir den 24 April 2023 kl. 14,00 

  

 

 8. Mötets avslutning 

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

mötet. 

 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Anne-Marie Thäng  Evert Olsson 


