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Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning – Övriga frågor 
Beslut om medlemskap i Örebro Bingoalliansförening 

§ 3 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Helena Wicklander 

§ 5 Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar 
Skatter och avgifter är inbetalade. 

Likviditeten ser bra ut. Vi ligger helt enligt amorteringsplanen på lånet för utebanorna. 

 

§ 6 Avstämning pågående projekt (aktivitetstorget) 
Aktivitetstorget var ett försök att samla våra projekt och aktiviteter på ett ställe, men då det 

i princip inte används läggs förslaget att det stängs.  

Förslaget bifölls. 
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§ 7 Avrapportering av ansvarsområden 

§ 7.1 Banor (Gustaf, Eric) 
Den automatiska bevattningen är igång på Bosse Larsson. Banan är i behov av underhåll 

(skrapa bort stenmjöl och lägga på nytt grus).  

Det har inkommit ett medlemsförslag kring läktare och plattsättning vid Bosse Larsson-

banan. Vi tar med oss den idén till visionsdagen med Backahallen. 

Läktaren bredvid hardcourt-banan är nästan helt klar nu. 

Den lutande nätstolpen i Stadsparken ska fixas under september av en engagerad medlem. 

§ 7.2 Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Maria) 
Nya webbsidan igång. En del dokument är inte länkade än, arbete pågår. 

§ 7.3 Tävling (Gustaf, Eric, Anders) 
Vi har genomfört SM Rullstol 6-8 augusti och det blev väldigt lyckat. 

RM var i Eskilstuna 13-15 aug. Vi hade några spelare med. Erik Kraft vann Guld 15-18 år. 

Edwin Kraft vann silver.  

KM kommer att hållas 26-29 aug. 

Bosse Larsson Cup kommer gå av stapeln 1-3 oktober. 

11 serielag anmälda till hösten. 

§ 7.4 Juniorsektionen (Jana, Elin, Caroline) 
Tennisens dag 21/8. Banor ute och inne. Vi har mackor och fika. 

SO Tour håller på att planeras. Handelsbanken mini/midi/maxi ingår där. 

§ 7.5 Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Peter, Eric) 
SM Guld Ronnie Båthman HD 60 år  

§ 7.6 Event (Maria, Eric) 
Vi ska ha Tennisens dag 21 augusti. 

Höstens städdag blir 9:e Oktober. 

§ 7.7 Sponsring och marknadsföring (Eric, Murat) 
Inget att rapportera mer än att vi är på gång att ta tag i några förnyelser. Även några 

bidragsansökningar är på gång. 

§ 7.8 Padel (Caroline, Edwin) 
Ligorna startar igen HT 2021. 

Vi siktar på att ha ett damlag med i klubblags SM. 

§ 8 Information om verksamheten (Eric/Elin/Caroline) 
Betalningspolicyn ger oönskade konsekvenser vid planering av kurserna. Caroline och Elin 

kommer jobba fram ett nytt förslag eller ett tillägg till nuvarande policy. 
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Som en del av årets fokus på tävlingsjuniorerna har vi jobbat med träningsschemat och 

tillgången till våra mest kvalificerade tränare. De kommer få fler timmar med högre 

tränartäthet samt att vi håller ihop passen bättre i schemat så det blir lite bättre kontinuitet. 

Och som ytterligare en del har vi anställt Kasper Könyves på heltid under HT21 för att bidra 

med fokus på just den här gruppen. 

§ 9 Frågor till Ekonomiska 
Planera datum för visionsdagen. 

Löpande underhåll av hallen. Diskutera om förbättringar kring den. 

Lägg in i planen att byta mattor när vi väl får öppna ute-banorna igen. Vinterstängning av 

banorna har inte gjorts (näten har t.ex. varit kvar). 

 

Galler – Buktar överallt, men mest på bana 3 och 4. 

Vad gäller för garantier och avtal på nuvarande banor? 

Kolla vad Backahallen har för försäkringar som täcker individer i hallen. 

§ 10 Övriga frågor 

Klubbkort 

Vi ska undersöka med banken vad det finns för möjlighet med kreditkort. 

Vi bör sätta rutinen för hur vi ansluter leverantörer som fakturerar. 

Försäkring 

Elin kollar med Norrköping hur det ser ut hos dem. 

Spelarlicenser 

Ta fram en policy för vilka spelare vi betalar licenser för. (Eric, Gustaf). Utgå från 

Skatteverkets dokumentation. 

Reseräkningar/ utläggsräkningar 

Vi ska bli bättre på de här rutinerna. Skiljer sig till viss del från hur fast anställda ska göra och 

hur medlemmar ska göra. 

Körjournal 

Bilen saknar körjournal och det behöver åtgärdas. 
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§ 10.1 Beslut om medlemskap i Örebro Bingoalliansförening 
Beslutades att söka medlemskap och därmed kvarstå som medlem i Örebro 

Bingoalliansförening (org.nr. 802534-2513) från år 2022 och framåt. 

Föreningen godtar också att Örebro Bingoalliansförening hämtar uppgifter om 

utdelningsgrundande antal LOK-sammankomster direkt från Riksidrottsförbundets statistik. 

 

§ 11 Nästa möte 
 2021-09-15 19:00, fortsättningsvis 2:a onsdagen i månaden. 

§ 13 Mötet avslutas 

Mötet förklaras avslutat. 
 

 

 

 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 _____________________________  

Helena Wicklander 

Justerare 
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