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Hej Boulevänner! 
 
 
Medlemsmötet 
QUA hade medlemsmöte 13/9. Det var 22 medlemmar på mötet. Protokollet finns att 
läsa på hemsidan. 
 
Hallen öppnar 
Hallen öppnar måndagen den 19 september.  
 
Bemanning dagtid  
Carina som tidigare varit anställd i caféet är nyanställd fr.o.m. 19/9 och arbetar måndag- 
onsdag dagtid. 
Klubbarna ska bemanna caféet varje torsdag dagtid, alltså blir det var 3:e torsdag. Endast  
4 torsdagar nu i höst för QUA. Lista för QUA finns på anslagstavlan. 
Nyckeln till kassaapparaten kommer att sitta i. Vrid nyckeln till REG1. 
Pengarna ska ligga kvar i kassan på e.m. Dessa hämtas av Kjerstin Andersson,  
tel. 0705-237979, på kvällen. 
 
Cafépass kvällstid 
Som vanligt ska vi öppna hallen och bemanna caféet på kvällarna. QUA har hand om 
caféet varje tisdagskväll samt även varannan onsdagskväll (ojämn vecka). Listan finns på 
QUA´s anslagstavla. Egentligen behövs det endast en person mellan ca 17.45-21.00, men 
ni väljer själva om ni vill vara 2 personer.  
Efter ett par veckor kommer styrelsen att fylla i de personer som inte självmant skrivit 
upp sig. De som inte mår bra av olika anledningar behöver naturligtvis inte stå i caféet. 
 
Nyckeln är ett litet problem, men det brukar lösa sig. Nyckeln brukar finnas i köket och 
kan hämtas någon dag innan och lämnas tillbaka dagen efter. Eller också kan man  
ge nyckeln till nästa person som ska vara i caféet, dock får man inte behålla nyckeln över 
helgen. Hallen öppnas inte om inte någon låser upp.  
Kjerstin Andersson kommer på kvällen och hämtar pengarna.  
 
Hallsvenskan 
Hallsvenskan kommer att spelas 3 ggr på nu i höst (22/10, 6/11 och 27/11), fortsättning 
från 2021. 
Spelplatserna är inte klara. Ingen körersättning utgår. QUA har 2 lag, div. 1 och div. 4.  
Anmälningslista finns på anslagstavlan. 
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Seriespel 
Tack vare att det gick så bra för lagen kommer QUA att bjuda hela klubben på mat och 
dryck nu i höst. Mer info kommer. 
 
Det diskuterades en del om 2 eller 3 lag i seriespelet nästa år. Det var lite problem i år att 
få ihop lagen till veteranlaget och även till det öppna laget. Därför kommer det redan nu 
att sättas upp en intresselista för seriespelet 2023. Spelplatserna är ännu inte klara. 
 
 

 
 

Styrelsen QUATRE BOULE 


