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§1 Mötets öppnande    

Ordförande Bo Häggqvist hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat. Närvarande 37 st. 

Styrelsen presenterade sig med namn och funktion. 

 

§2 Vad händer i klubben 

 Hemsidan kommer att uppdateras till en ny modernare version. 

Klubben har även en facebookgrupp, PBKBowling Västerås.  

 Vi kommer att söka medlemskap i Svenska Bowlingförbundet igen. 

Vi kan då ta del av SISU:s olika tjänster samt nyttja Laget.se där man 

bl a kan göra massutskick till medlemmarna. Anmäl aktuell 

mailadress. 

 

§3 Tävlingar interna och externa 

 Stig Carlsson, Jan Persson och Bo Häggqvist kommer att träffa 

stadsmatchklubbarna Uppsala, Örebro och Eskilstuna 18 maj för att 

diskutera eventuella förbättringar i serien. Om det finns synpunkter 

så vill styrelsen veta det innan mötet. 

 Interna tävlingar – vad vill vi ha? Har ni förslag så lämna in det. 

Förslag att man har 5-bästa av 10 och då ha en herr-/damserie. 

 Tävlingsprogrammet för hösten kommer att anslås på hemsidan och 

i hallen så snart vi har det klart. 

§4 Helsingforsresan 

 55 personer anmält intresse till Helsingforsresan 13-15/9. Anmälan är 

bindande fr o m 1/8 och betalningen ska vara klubben tillhanda senast 

12/8. Cirka 130 kr dyrare om det blir en större buss. Lista med program 

kommer senare.  

 Giltig legitimation ska vara ok men har ni giltigt pass så ta med det. 

 

§5 Julbord 

 Greger Ström kommer att titta på alternativ till Mickes husman. Om ni har 

tips lämna det till Greger. 
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§6 Övriga frågor 

 Diskussion gällande hcp-systemet. Nyligen ändrat till att man kan ha max 

50 i hcp. Hcp:et justeras till höstsäsongen samt efter jul. 

 Förslag om att ha färre klasser i bl a Gurkaslaget. Vi tittar på det. Spelare 

som inte är medlem i någon pensionärsklubb ska inte få spela 

Gurkaslaget. 

 Synpunkter på den oljeprofil som läggs idag. Styrelsen tar en diskussion 

med Bellevue. 

 Ingeborg Roos lyfter frågan om det finns intresse att man åker iväg till 

någon klubb i närheten och spelar t ex KM och lunchar. Fick ett positivt 

gensvar. 

 

 

 Vid protokollet   Justerare 

  

  

 Eva Barkman    Bo Häggqvist 

 Sekreterare    Ordförande 


