
    STORVRETA 2010-12-12 
 
 
 
Minnesanteckningar från Bouleting 27 november 2010 
Svealands Bouleförbund 
 
 
2010 års Bouleting för Svealands BF genomfördes den 27 november i Tärna 
Folkhögskola / Sala. 
 
Deltagare för SvBF´s styrelse:  
Hela styrelsen utom sekr. Annica Kallionpää 
 
Deltagare för SvBF´s föreningar:  
Mälardalens PS, Mora-Orsa BS, Klotskallarna, Örsundsbro SK, Bollnäs BK, Gagnef 
BS, Boulanche PC,  Sörbyängen BS, La Boule Joyeuse 
 
 
Ämnen som diskuterades: 
 
2011 års Distriktsarrangemang: 
Styrelsen för SvBF tillsammans med TK har sanktionerat följande 
distriktsarrangemang. 
Sanktionerna är gjorda utifrån inkomna sanktionsansökningar. 
  Lag DM V55+, Gävle 
  Lag DM V65+, Gävle 
12 mars Årsmöte Svealands BF 
  DM Singel/ Skytte, Mora 
  DM Dubbel V65+, Mora 
    DM Trippel, alla klasser, Mora 
  DM Dubbel, alla klasser utom V65+, Mora 
18-19 juni  Seriespel omg 1, Hälleforsnäs 
  Seriespel omg 2, Mora 
  DM Mixed, Fellingsbro 
  Lag DM, Öppen, Uppsala 
  Lag DM, Dam, Uppsala 
 
Svea Champ 2011 
önskemål framkom om att poängberäkningen ska göras om gällande Svea Champ. 
Då hela sanktionsförfarandet har förändrats är förutsättningarna annorlunda. 
Förslag lades att en kommitté bildas för att se över de nya förutsättningarna. 
Kommittén ska bestå av: 
Sven-Åke Johansson BPC Sammankallande 
Erik Haglöf Stenberg BPC 
Björn Knösch MÄL 
Seppo Luoma SvBF/ TK 
 
     Forts… 



 
Förslaget till de nya reglerna skall vara klart innan 2011-01-01 
De nya reglerna ska läggas ut på distriktets hemsida samt mailas ut till alla 
föreningar. 
 
 
Inomhusserie 
Kenneth Mellin framförde önskemål om en Lokal inomhusserie. 
 
Förslag inkom från La Boule Joyeuse (Gävle) om att inrätta en inomhusserie. 
  
Serien är tänkt att genomföras under inomhusperioden och skall prövas att ta sin 
form genom testspel  under 2011 för att kunna utvärderas inför 2012. 
LBJ och ÖSK kommer att lämna ett färdigt förslag under januari månad till hur denna 
serie ska kunna genomföras. 
 
 
  
Utbildningar 
Det framkon önskemål om utbildningar för bland annat domare och 
föreningsinstruktörer. 
Styrelsen kommer att under januari skicka ut inbjudan till en domarutbildning. 
Naturligtvis så planeras det in andra utbildningar. 
 
 
 
Hur mår din förening 
Frågan är nog berättigad 
Distriktsstyrelsen får en hel del samtal från medlemmar i föreningar inom Svealands 
BF, där medlemmar är oroliga för hur föreningen fungerar eller ska fungera. 
Detta är naturligtvis ett problem där medlemmarna inte vågar ta upp och lösa 
frågan/problemet i föreningen. 
Styrelsen kommer att kontakta samtliga föreningar i distriktet för att se över 
behov/stöd av hjälp i respektive förening. 
Dessutom så är det många föreningar där information från distriktsstyrelsen eller 
andra föreningar fastnar hos postmottagaren. 
För att förhoppningsvis råda bot på den biten kommer styrelsen att begära in e-
postadresser till ytterligare två personer i respektive förening. Förhoppningsvis så 
kommer detta att hjälpa till med informationsflödet. 
Brev om detta kommer att skickas ut till samtliga föreningar å det snaraste. 
 
 
Övrigt 
– behovet/ möjligheten av att nyttja mätdomare som tidsdomare ska undersökas 
- Distriktsstyrelsen ska motionera till SBF angående möjligheten till tidsbegränsade 
matcher vid exempelvis seriespel, Dm etc 


