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1. Ordförande Sven Jönhede hälsar alla välkomna till dagens möte. 

 
2.  22 st medlemmar var närvarande vid mötet. 
 
3. MBA 
 Hallen öppnar 19/9. 
 MBA har ett medlemsmöte 6/10 kl. 18.00 
 
4. 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, alltså var 3:e torsdag. Endast 4 

torsdagar nu i höst. 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. 
Om någon står i caféet som inte har nycklar, ring Kjerstin så kommer hon och låser.  

 
5. Kvällspass tisdagar och varannan onsdag 
 Varje tisdagskväll och varannan onsdagskväll ojämn vecka ska QUA öppna hallen 

och bemanna caféet. Listan gick runt på mötet där några skrev upp sig.  
 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.  
 Bemanningslistan sitter på QUA´s anslagstavla. 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. 

 
6. UK informerar 
 Seriespel 
 UK Michael Uppström meddelade följande ang. seriespelet: 
 Elitlaget blev 1:a och fick 15.000,- till QUA. 
 Vet. 2 blev 1:a och går nästa år upp till div. 2. 
 Öppet lag div. 4 blev 3:a och ligger kvar i div. 4. 
 Tack vare att det gått så bra för lagen kommer QUA att bjuda hela klubben på mat 

och dryck nu i höst. Mer info kommer. 
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 Blev lite diskussion om 2 eller 3 lag nästa år. Många tycker att en klubb bör ha ett 
öppet lag för att få yngre medlemmar. Vi bör bli fler medlemmar för att kunna ha  

 3 lag. Lista kommer att sättas upp där alla kan skriva om man vill spela 2023. 
 En medlem sa att vi väljer 1 UK, men många tar ut lagen. Om man vill spela i t.ex. 

Elitlaget och inte blir uttagen bör man få veta varför. 
 Svenska Cupen 
 Vi har endast anmält lag i V55. Inte mycket intresse för att spela V65 och dam.  
 V55-laget är redan uttaget.  
 Sv. Cupen spelas nu som följer: 6 singlar, minst 1 dam, 3 dubblar, minst 1 mix-

dubbel och 2 tripplar, minst 1 mixtrippel. 
  
7. Hallsvenskan 
 Det blir Hallsvenskan 3 ggr på hösten (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. 
 
8. Hemsidan 
 Idrott Online stänger ner hemsideverket 31/12-22. Vilket betyder att vi måste hitta 

ett nytt verktyg för hemsidan. Förbundsstyrelsen har tagit fram en ny leverantör, 
SiteVision via Consid. Kostar 6.500,- som är en engångskostnad. SBF kommer att 
betala 50% av denna summa. Månadsavgiften är 200,-/månad.  

 Man kan använda sig av Facebook, men då kan bara de som har Facebook läsa om 
QUA. Finns även webhotell, som kan hjälpa till att bygga upp en hemsida. Ninette 
kollar priset.  

 QUA har en egen domän, quatreboule.se. 
 
9. Övrigt 
- Föreningar kan söka stöd via Idrottsmedel (gnm RF och SISU) senast 25/10. 

Pengarna ska helst gå till olika aktiviteter för att fler ska komma tillbaka till boulen 
efter pandemin. T.ex. prova-på-boule, olika arrangemang, utbildningar.  

- Bill menar att vi har en jätteresurs genom Christer Pettersson som har hand om 
ungdomar. Vi kan ev. arrangera en träff för en skola.  

- Prins Bertils Juniorcup kommer att gå i Malmö 24-25/9. Ca 30 ungdomar kommer 
för att spela. 

- Kenth menar att någon borde visa och hjälpa nya medlemmar som kommer och 
som inte spelat boule tidigare.  

 Bill har haft träningsutbildning på onsdagar tidigare. QUA har även haft träning 
med andra bra boulespelare. Bill tycker vi bör ta hit någon som kan idrotts-
psykologi. 

 Bill får i uppdrag att träna oss.  
- Vi borde få regelutbildning.  
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- Diskuterades ang. tisdagsträningen. Många tycker att tisdagskvällen endast är till 
för QUA´s medlemmar och inte för andra icke-medlemmar. Kommer det en ny 
medlem får man träna 2-3 ggr gratis, men sedan ska man bli medlem.  
Mötet bestämde att det är endast medlemmar som ska spela med QUA på 
tisdagskvällen.  

- Elitlaget tränar med Lillens Vänner inför Sv.Cupen. En medlem tyckte att Elitlaget 
även kan spela mot ett lag från QUA. En medlem påpekade att Elitlaget nästan 
aldrig spelar på tisdagskvällen.   

 

 
 
 
 
 
Vid minnesanteckningarna 
 
 
 
Birgitta Morau  Sven Jönhede  
Mötessekreterare  Ordförande 


