Anteckningar från Veteranernas höstmöte 16 december 2021
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Åke öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till ordförande för mötet valdes Åke
med Hasse som sekreterare.
Viveca presenterade föreningens ekonomi som visar sig stark och kassan visar på ett
saldo inklusive lottförsäljningen på ca 118 tkr. Vi har ännu ej fått besked om
eventuellt kommunbidrag. Budgeten ligger inom plan enligt Gunnar och kommer
troligen att landa på ett mindre underskott vid verksamhetsårets slut. Gunnar tackade
alla lottköpare som handlar på bra och bidrar till föreningens positiva resultat Vi har
höjt milersättningen till 30 kr/mil för de som kör bil till bortamatcherna.
Höstens tio lagmatcher har givit 4 vinster och 6 förluster, några med knappa siffror.
I Panterbowlingen leder vi efter 7 omgångar med endast en förlust. I PBL ligger laget
i mitten med 3 vinster och 2 förluster.
Matchprogrammet för våren är klart med tio planerade matcher, endast Telge kan inte
bestämma sig när vi skall möta dem. Programmet finns på hemsidan och på tavlan i
hallen.
För Veterancupen verkar det fortfarande finnas intresse varför vi kör igång denna i
slutet på januari. Hasse sätter upp anmälningslista på tavlan så får vi hur många som
anmäler sig.
Vårsäsongen drar igång 13 januari efter juluppehållet.
KM 2 planeras till 21 mars troligen i Enskedehallen. Gunnar jobbar på detaljerna även
med ev samkväm på kvällen. Föreningens står för spel och bussresa, förtäringen på
egen bekostnad.
Vi planerar en ny utbildningssväng under våren med Ekiz och med mer avancerade
övningar. Hasse sätter upp intresselista på tavlan.
Anders Sjöström och Thomas Antonsson är nya som medlemmar i föreningen.
Styrelsen har utarbetat nya arbetsbeskrivningar för styrelsens representanter och
återfinns på hemsidan för de som är intresserade.
Gunnar har tackat av Janne Wiggberg med en blomma som tack för hans insatser i
Veteranerna. Även Lennart Hagman fick en blomma som tack förtjänstfulla insatser
med lotteriförsäljningen.
Gunnar puffade för Kustslaget, där han hoppas många vill delta. Info på tavlan.
Dagens julslagning vanns av Åke, Stickan och Göte på 1667 poäng före Peo, Bosse
och Ingvar N med 1571. Trea kom Bengt, Sören och Jonny med 1550.
Svend och Carina vann storvinsterna i lotteriet.
Åke avslutade mötet och önskade alla En God Jul och Ett Gott Nytt år.
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