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Svealands Bouleförbund
Brev till medlemmarna i Svealands Bouleförbund!
Här kommer årets första brev, snart har första halvåret gått och mycket har skett från
årets början fram till nu. Styrelsen har haft 4 fysiska möten och ett telefonmöte.
Under hösten 2018 ansåg vi i styrelsen att vi ville ha närmre samarbete och mer
fysiska diskussioner med alla medlemmar så därför har vi fört in ett vårting. I år hade
vi det den 23 mars. Vi satte RF:s riktlinjer strategi 2025 i fokus och bjöd in Anders
Wiiand och Frida Mellivi ifrån kansliet att vara med. De berättade lite om arbetet på
kansliet och sedan arbetades det på olika sätt med utveckling av distriktets
föreningar utifrån de utvecklingsresor som ingår i Strategi 2025. Vi har ju under två
tidigare Bouleting berört ämnet men nu gick vi in på djupet. Vi i styrelsen har också
under våra fysiska möten avsatt tid till att arbete med det. Distriktet har under ett par
år haft en fond som vi nu har upplöst för att kunna ge ut stipendier till föreningar som
jobbar med utvecklingsresorna. Man kan alltså skicka in en skrivelse och berätta hur
man jobbar med utvecklingsresorna dvs. om man valt ett specifikt område och vad
man har gjort för att fördjupa sig i det, om man t.ex. har haft samarbete med någon
instans eller tagit hjälp av SISU. Efter vårtinget var det bouleaktiviteter och
gemensam middag. Det var mycket uppskattat av dem som deltog.
Dagen efter vårtinget vad det årsmöte, där vi i styrelsen bjöd in förbundsordförande
Pontus Thuresson till mötesordförande. Han tog oss igenom mötet på ett föredömligt
sätt där alla roller blev tillsatta. Vi har ju varit utan valberedning till och från under
2018 och nu har vi tre helt nya personer som ingår i den. Styrelsen har ju också haft
vakanta platser till och från men även den är nu fullsatt. Det var många ifrån den
föregående styrelsen som blev omvald, vilket innebär att arbetet lättare kan fortsätta
som planerat.
Men trots att arbetet i sig har varit lättare i år, då många av oss redan är insatta så
har vi blivit försenade. Det beror bla sjukdom och andra personliga händelser. Om
jag ska berätta en orsak till förseningen så fick jag helt plötsligt ett nytt schema på
jobbet som innebär att jag jobbar både kvällar och helger vilket i sig har försvårat
arbetet en del. Det har varit svårt att hinna med allt man vill.
Vi har tagit oss igenom en del tävlingar under våren.
Mix DM genomfördes i NÄS. Jag vill verkligen tacka alla snälla och hjälpsamma
deltagare som stöttade och hjälpte sekretariatet när programmet inte ville lyda den
spelform som bestämts. Framför allt hände detta i Öppen klass. Tack vare Er
hjälpsamma deltagare så kunde tävlingarna genomföras och slutföras på ett smidigt
och brilliant sätt.
Stora DM gick i Skokloster och Seriespelet i Uppsala. Båda genomfördes i otroligt
vackra miljöer. Vi har fått till oss en del synpunkter som vi ska ta med oss till höstens
sanktioner.
Vi i styrelsen är väldigt glad över Er som kommer fram och ger oss tips och idéer på
förändringar/ förbättringar vi generellt kan göra i Distriktet. Som vi har sagt så vi tar
gärna emot synpunkter via samtal, men vi vill också ha dem på mail för lättare
behandling till våra styrelsemöten.
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Under maj månad och halva juni har vi utformat olika blanketter och avtal som ska
användas för olika ändamål, bla när det gäller att framföra en idé eller synpunkt till
styrelsen. Avtalen ska också kunna användas som en checklista vid ett
distriktsarrangemang. Dessa har vi valt att utforma för att underlätta i
kommunikationen och att inget ska hamna ”mellan stolarna”. De kommer att läggas
ut på vår hemsida.
Vi har lite smått börjat gå in i semestertider vilket innebär att svar via mail och
eventuella utbetalningar kan ta lite längre tid än vanligt,
Slutligen vill jag och mina styrelsekamrater tacka alla som har valt in oss i styrelsen.
Vi känner oss mycket hedrade och stolta i våra roller! Tillsammans med Er ska vi ska
försöka utveckla distriktet på bästa möjliga sätt!
Vi önskar alla underbara medlemmar en glad midsommar, en fantastisk semester,
en härlig sommar och vi hoppas innerligt att vi ses ute på banorna!
Många soliga hälsningar
Styrelsen i Svealands Bouleförbund
genom Ordförande Maria bergström.

