MEDLEMSMÖTE QUATRE BOULE 2018-04 05
1.

Ordförande Roland Bengtsson hälsar alla välkomna till dagens möte.

2.

28 st medlemmar var närvarande vid mötet.

3.

DM
10-13 maj. Plats ännu inte bestämt. Anmälan sker online men betalningen
ska ske till QUA. Mer information kommer.

4.

SM
V. 29 i Karlstad. Listor finns i pärmen både för hotellbokning och spel. Mer
information kommer.

5.

Nyckeln i sommar
Någon måste ta ansvar för nyckeln i sommar. Toaletterna måste vara
tillgängliga under träningskvällarna. Ingen var villig att ta hand om den.
Kan vara fler personer som har hand om nyckeln.

6.

Bemanning dagtid under sommaren
I sommar har QUA blivit tilldelade fem onsdagar. Då det är svårt att få
frivilliga till att hjälpa till på onsdagarna kommer en lista göras med
medlemmarnas namn. De som inte kan den dag som står på listan måste
ordna ersättare.

7.
-

Bemanning i caféet
Någon tycker det är mycket gnäll att medlemmarna måste hjälpa till. Inget
kul. Många har hoppat av QUA. Hädanefter kommer listor att göras både
dagtid och kvällstid. De som inte kan den dag som står på listan måste
ordna ersättare.
Någon tyckte det var lättare förr när man tog betalt vid ingången. Trångt i
köket med både folk som ska betala och köpa t.ex. kaffe. Statistiken är ett
krav från Fritidsförvaltningen. Kenth menar att om detta är problem kan
det lösas.
Många tycker det är besvär med nycklarna. Det finns dock 2 uppsättningar
nycklar i varje klubb.

-

8.
-

MBA
Diskussion ang. hallen/medlemmarna. Ninette Hansson, ordförande i MBA,
är besviken på QUA:s och övriga alliansföreningars medlemmar. Folk ställer
inte upp. Ninette ställer inte upp för de som inte ställer upp. Om folk hade
kommit på årsmötet hade styrelsen känt stöd från medlemmarna. I alla
föreningar tror folk att det är styrelsen som ska göra allt. Så är det inte.
Det måste vara medlemmarna som hjälper till. Ev. vet inte medlemmarna
vad vi tackat ja till. Men vi haft extra medlemsmöte ang. detta.
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-

Styrelsen i MBA har halverat bankkostnaderna, halverat datorkostnaderna,
halverat telekostnaderna, ordnat swish. SM-lånet är omförhandlat till
längre tid, alltså mindre kostnader/mån.

-

Från början sades det att vi skulle få hjälp av en anställd, men det har
ännu inte skett. MBA har förhandlat med Arbetsförmedlingen sedan förra
året. MBA fortsätter förhandla med AF. Ny förhandling 10/4. Staten kan ge
kraftiga bidrag till extratjänster, men de kan bara gå till idrottsföreningar,
vilket MBA inte räknas som. De bidragsanställningar som återstår ger inte
lika mycket bidrag. Därför blir en anställning dyr för MBA om vi inte kan få
ytterligare bidrag från Fritidsförvaltningen. Även om vi får en anställd
måste medlemmarna göra vissa saker.

-

Behövs fler klubbar i MBA, vi är sårbara när det bara är tre klubbar som är
medlemmar. Vi bör ställa mer krav på de föreningar som inte är
medlemmar i MBA. Höja priserna mer. I stadgarna står att MBA kan höja
priser när som helst. Vi bör kunna byta tjänster med varandra.

-

Någon tyckte vi ska bilda olika arbetsgrupper. Har varit på gång ett tag,
men ej klart.

-

Någon tyckte att alla klubbar som spelar i hallen måste vara medlemmar i
MBA. Men Ninette menade att det är fel. Vi ska ha öppet för alla. Avtalet
med Fritidsförvaltningen säger att det ska vara öppet. Någon menar att vi
måste kunna omförhandla avtalet.

-

Någon tyckte vi kan stänga köket, men vi måste tjäna pengar. När avtalet
med Fritidsförvaltningen är slut måste vi ha en buffert. MBA:s kapital
minskade med 250 000 kr under 2015. Det saknas dokument så det går inte
att härleda var dessa pengar tagit vägen. MBA måste få in 30 000 varje
månad.

-

MBA har fått arrangemang från SBF i sommar och då kan man inte säga att
vi inte har någon hall. Dessutom kan MBA inte stänga hallen.

-

Hangaren bör bli en mötesplats, hallen ska fixas, bl.a. nytt innertak, fixa
köket, handikapptoalett. Kommunen vill även ha annan verksamhet i
hallen när spårvagnarna försvinner, t.ex. bangolf.

-

Kostar 20 kr person att spela utomhus för de som inte har årskort.
Årskorten gäller hela 2018. Klippkorten gäller inte utomhus.
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-

Ska bildas en marknadsgrupp, som bl.a. ska marknadsföra hallen till
företag och övriga organisationer. Kenth vill ha två medlemmar från varje
klubb. Det går även bra med utomstående personer. Det är viktigt att få
in pengar.

9.

Övrigt
Det har talats om tidigare att kalla ihop klubbarna, s.k. krismöte. QUA ska
ta tag i detta.

Vid minnesanteckningarna

Birgitta Morau
Mötessekreterare

Roland Bengtsson
Ordförande
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