Hej på er alla.
Den 12/5 hade vi styrelsemöte och då togs det en del beslut som rör samtliga i
klubben. Läs allt och begrunda det som kan beröra just dig.

Getingboet är uthyrt 8/6. Således är tisdagsträningen den dagen inställd.
Seriespelet 12‐13/6. Ännu vet vi inte om detta kommer att kunna genomföras
som planerat. Regeringen har ju nyss skjutit upp eventuella lättnader i
restriktionerna till den 1/6. Skulle det då visa sig att distriktet kommer att
kunna genomföra seriespelet, så måste vi stå beredda att med mycket kort
varsel kunna både stå som arrangörer, men också ställa två serielag i öppen
klass på benen. (Veteranerna spelar i SBFs serie och den är sedan tidigare
inställd.)
Anmäl om ni är intresserade. Ni som vill och kan spela detta seriespel i öppen
klass, måste anmäla ert intresse för att kunna bli uttagna. Gör detta snarast
genom att skicka ett mail till Tårsten, lagerkvist.torsten@bredband.net eller via
sms till 0733248419. Förutom Tårsten så är också Anna och Ulf med i UK. Har ni
frågor kan ni kontakta någon av oss tre.
KM 19/6. Styrelsen gav på mötet trivselkommittén i uppdrag att anordna KM
efter samma principer som i fjol. Dvs alla klubbens medlemmar med eller utan
licens är välkomna. (Man skall ha löst medlemsavgift). Lagen lottas före spel
och vi spelar 5 matcher monrad. En liten startavgift tas ut och mellan match 3
och 4 har vi lunchpaus med mat, som ingår i startavgiften. Närmare uppgifter
om detta kommer i inbjudan.
Regelgenomgång och nya regelböcker. Som de flesta av er säkert redan vet, så
har det i år tillkommit en del nya regler för vårt spel. Tidigare har klubben låtit
trycka upp regelböcker eftersom det blir mycket billigare för dom som är
intresserade av att ha en sådan, än att köpa från förbundet. Vi kommer att göra
lika dant med den nya regelboken. Ulf har fått i uppdrag att tillsammans med
Flemming ta fram denna. Få fort den är klar, kommer Ulf (som är vår enda
domare) att hålla en liten genomgång på en måndag före Maratonspelet. Som
ni förstår, så kan vi i nuläget inte tala om vilket datum det blir, men det
kommer meddelande om detta så snart regelboken är klar.

Getingsticket, 10‐11/7. Som allt annat även detta år, så är Getingsticket
avhängigt av att det lättas på restriktionerna. Men vi har i dagsläget inga planer
på att ställa in tävlingen. Så tänker ni inte spela, så boka in helgen för att hjälpa
till med arrangemanget. Mer info kommer längre fram.
DM. Årets SM är ju som ni vet inställt. Därför kommer man att göra ett tillfälligt
försök att genomföra detta på ett annorlunda sätt. Man har planer på att köra
DM som ett kval till SM där varje distrikt får skicka DM segrarna till en finalhelg
för SM. DM är då tänkt att spelas två helger i juli, nämligen 17‐18/7 och 24‐
25/7. Boulegetingarna har tagit på sig att stå som arrangör helgen 24‐25/7, om
det nu blir av vill säga. Detta arrangemang kan bli stort om vi har tur, så om ni
inte tänker spela, så boka in den helgen för att hjälpa till i arrangemanget. Det
finns en liten klick medlemmar som ställer upp var enda gång som det behövs,
men till slut tröttnar även dom och då ligger vi illa till, om vi inte har fler som är
villiga. Ställ upp och hjälp er själv och klubben att arrangera och få in lite
pengar så att vi överlever ekonomiskt och kan fortsätta vår verksamhet.
Städdagen den 8/5. 13 personer dök upp för att städa invändigt i anläggningen.
Det är visserligen bra, men precis som i ovanstående, så är det i mångt och
mycket fortfarande samma personer. Nu är det i alla fall rent och snyggt i hela
anläggningen. Hoppas att ni som var där hade det trevligt och att maten
smakade. Tyvärr kunde väl inte alla vinna sina matcher, men förhoppningsvis
hade ni trevligt då också.
Nästa styrelsemöte har vi den 9/6. Vill ni att vi tar upp något, så meddela
någon i styrelsen.

Nog för denna gång.
För styrelsen genom Tårsten.

