
Minnesanteckningar Medlemsmöte 3
Information kring bilbingo till medlemmar

Datum: 22-04-18 Plats: Borås Greyhound Park

Närvarande: Eva Johansson, Ann-Marie Frendin, Anders Frendin, Palle Werdelin, Håkan
Sevholt, Jan Hansen, Angela Abrahamsson, Robert abrahamsson, Ann-Christine Sinkonen,
Gunilla Sevholt, Monika Magnusson, Claes Trulsson, Krista Luukonen, Rikke Greve

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Ewa hälsar välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Övriga frågor
Information om bilbingo

Gunilla Sevholt informerar att ansökan till spelinspektionen gällande tillstånd för bilbingo
kostar 5000 kr och är giltigt i 5 år. Den förväntade handläggningstiden är ca 3 mån och
innebär (om godkänns) att klubben startar upp bilbingoverksamheten under augusti 2022 och
att ca 10 tillfällen skulle kunna bli aktuellt under 2022.

Styrelsen har tagit fram en ekonomisk kalkyl över förväntade inkomster och utgifter per år
samt 5-årsperiod. Den förväntade vinsten räknades fram till ca 100 000 kr/år. Ett medlemskap
i Viskaforsorten är sedan tidigare antaget av styrelsen. Där finns möjlighet att ansöka om
ekonomiska medel och som klubben kommer att göra för att starta upp
bilbingoverksamheten.

Varje bilbingotillfälle kommer att kräva ca 6-7 medlemmars närvaro för att genomföra
diverse arbetsuppgifter.  Ett schema över vem som gör vad och när kommer i så fall behöva
upprättas. Träningar kommer att läggas i anslutning till bilbingoträffarna. För att nå
bilbingodeltagare diskuteras olika sätt att göra reklam för verksamheten, dels genom
annonser men också genom olika sociala medier som riktar sig till aktuell målgrupp. Positiva
effekter av att andra sällskap än hundkappfolk vistas på banan är att reklamskyltarna
exponeras för fler. Detta skulle kunna bli ett argument vid sponsring.



Närvarande medlemmar antar förslaget om att skicka in ansökan om speltillstånd för bilbingo
på Borås Greyhound Park. En arbetsgrupp bestående av Gunilla Sevholt, Ann-Marie Frendin
och Krista Luukonen bildas och dessa ansvarar för planering, förberedelser och
parkeringsmöjligheter gällande bilbingot.

§ 3 Mötet avslutas

Ordförande: Ewa Johansson Sekreterare: Rikke Greve


