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Minnesanteckningar från Svealands BF´s Bouleting  
10 november, Tärna Folkhögskola, Sala 

Deltagare för Svealands styrelse:  
Björn Knösch, Lars Andersson, Tord Jakobsson, Lena Nordlund, Seppo 
Luoma, Börje Andersson 

 
Deltagare för Svealands föreningar:  

Oxelösund BS (OBS), Örsundsbro SK (ÖSK), Leksand BK(LEK), La Boule 
Jeause (LBJ), Gagnef BK (GAG), Bollnäs BK (BLK), Trosa BS (TRO), 
Sörbyängen BS (SÖR), Flen BS (FLE), Uppsala PC (UPS), Örebro BS (ÖRE), 
Näs IF (NÄS), Mälardalens PS (MÄL), Gefle BS (GBS), Mora-Orsa BS (MOR), 
15 bouleklubbar av 41 
 
 
 
Ordförande Björn Knösch tillsammans med styrelsen hälsar de närvarande 
föreningarna varmt välkomna till årets Bouleting. Ett bouleting som är viktigt 
för distriktets verksamhet där vi diskuterar och utvecklar frågor och 
funderingar kring verksamheten som varit för året och som kommer komma för 
verksamheten 2013.  

Styrelsen redogjorde för den verksamhet som varit 2012, utbildningar, 
tävlingar, allmänt.  
-En verksamhet som vuxit är Svea Indoor, SvBF´s inomhustävling som utökats 
nu till 60 lag för 2012/2013. 
 
-Ungdomsverksamheten måste ges större utrymme, gäller läger, 
ungdomsledarutbildning, Svea Champ Ungdom etc etc. 
 
 

Därefter följde diskussioner om kommande års verksamhet. 
 
* Viktigt är att får fram resurser för vår ungdomsverksamhet via exempelvis 
SISU och Idrottslyftet. Här måste det skapas medel och förutsättningar för att 
utveckla ungdomsboulen inom SvBF. 

 Det önskades att det skapas möjligheter att ta fram en DVD/film som 
ger information/instruktioner och som är läcker och tilltalande om 
ungdomsboule som sedermera kan finnas på distriktets hemsida, visas 
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på skolor, visas på idrottsmässor, fritidsgårdar eller annan form av 
ungdomlig verksamhet. 

Representant för Sörbyängen efterlyser klarare regler/information för 
stipendier/nomineringar avseende Stor Junior. Ett missförstånd ahar 
gjort att Stor Junior ej har blivit utsedd för 2011. Detta kommer nu att 
rättas till. Detsamma gäller uppdatering och information avseende Svea 
Ungdomschamp 
Styrelsen kommer att ta tag i detta omgående. 
 
Det lyftes fram förslag om att ekonomi ännu finns att söka via 
idrottslyftet, men att detta eventuellt kommer att upphöra. 
 
Eric Ericsson (EBP) har tagit fram en modell för att utveckla 
ungdomsboulen för skolor etc. 
Styrelsen kontaktar Eric Ericsson om detta. 
 
Representant för Örsundsbro SK lade fram förslaget om att 
Generationsboule som genomförts i Örebro via Sörbyängens BS under 
några år och som är en mycket uppskattad spelform även kommer att 
föreslås som en DM-klass. Styrelsen kommer att undersöka hur detta 
ska kunna genomföras och sedan lägga fram ett förslag till distriktets 
föreningar. 
 
Detta gäller även en Cup som ska benämnas Svea Ungdoms Cup. 
Kanske detta ska ses i ett större sammanhang som en tävling först som 
prov i distriktet men sedermera ett distriktsarrangemang från Svealands 
sida till övriga distrikt inom Svenska Bouleförbundet. 
 
Det viktiga i all ungdomsverksamhet är att det måste till 
Ungdomsledare! 
Hur arbetar vi vidare med detta, vilka är intresserade, vilka är beredda 
att ta på sig denna roll? 
Styrelsen tar fram underlag för att genomföra en 
Ungdomsledarutbildning med start under 2013. 

 

 Britta Olby (MOR) informerade om Nisse Stenbecks instruktionsoulebok 
”Nisses Lilla Gröna”, ett mycket uppskattat häfte. 
Denna kommer sedermera att finnas på distriktets hemsida. 

 Nisse Stenbeck (LBJ) framlade skarp kritik om årets SM, flertalet av 
tingets närvarande som deltog under årets SM vecka höll med om 
kritiken. Nisse kommer att skriva ett brev med skarp kritik samt en 
motion om detta till SBF. 

 Vad ska vi ha för utbildningar framöver? 
 
Tingets närvarande önskar sig följande: 
-Domarutbildning  
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-Domarkonferens 
-Instruktörsutbildning steg 1 
-Tävlingsledarutbildning inklusive hantering av Boule-App 
-Idrott online, hur kan vi starta hemsida, etc etc, SISU har tydligen ett 
utbildningsprogram för detta, styrelsen undersöker detta och informerar 
detta på distriktets hemsida. 
-Kassörsutbildning, mot bakgrund av de nya skattereglerna  
 
Information om hur och när dessa utbildningar/kurser ska genomföras 
kommer att meddelas föreningarna under januari månad 2013. 
Inbjudan etc kommer att finnas på distriktets hemsida www.seaboule.se 

 Distriktets hemsida 
Bertil Jakobsson (ÖRE) som är distriktets webbansvarige visade upp 
hemsidan innehåll ch möjligheter.  
I samband med detta framkom önskemål om 
-Domarinformation (frågor och svarslåda) 
-Domarinformation från SBF 
-Ett blankettregister 
-En bildbank 
Bertil efterlyste även feedback från föreningaran om materil för att 
utveckla sidan, dessutom kan det öppnas upp för ytterligare 
rapporteringskanaler. 

 Motioner till SBF 
-Patrik Roselin (ÖSK) skriver motion om föreningsutvevkling/ 
medlemsvärvning etc 
-Nils Stenbeck (LBJ) skriver motion om hantering av SM 
-Lars Nilsson (SÖR) skriver motion om spelformer SM 
-Lars Nilsson (SÖR) skriver motion om gemensam DM helg för alla 
SBF´s Distrikt 

 Inställda tävlingar 
SvBF, precis som andra distrikt har problem med inställda tävlingar. För 
SvBF så är det 5 tävlingar 2012 som är inställda och flertalet hat varit i 
Öppen Klass. Vad detta beror på vet nog ingen, men det kan vara en 
geografisk fråga. Det föreslogs från fler att föreningar bör gå ihop sig 
och samarrangera. Istället för kanske då mindre bra tävlingar bör två 
föreningar kunna skapa en (1) riktigt bra tävling. Vi måste gemensamt 
hitta vägar/lösningar för att få fram fler bättre tävlingar, detta gäller 
naturligtvis inte bara den öppna klassen utan naturligtvis generellt alla 
klasser. 
Ett exempel på en utvecklande spelform är Svea Indoor. 
Denna tävlingsform har väck ett stort intresse och vi bör nog i den 
andan hitta motsvarande nya spelformer för att dels behålla de 
spelare/medlemmar vi har idag och även genom udenna utveckling 
locka till oss nya som tycker att boule är en fantastisk idrott. 

 SBF-Online 
Nils Stenbeck (LBJ) lyfte upp ämnet om anmälningar till tävlingar som 
han ansåg missbrukades, där han upplever att föreningar anmäler lag 
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och sedan drar tillbaka lag i sista minuten.  
Det finns även förening som har färdiga laganmälningar när fönstret i 
SBF-Online öppnas och det två (2) minuter senare är full. 
Styrelsen kommer att bearbeta denna problematik.  

 Bouletinget 
Björn Knösch (ordförande SvBF) föreslog att bouletinget ska ta en ny 
form. 
Som det är idag så finns det representanter från föreningarna vid tinget 
som säkerligen har synpunkter/idéer etc men som inte säger något, 
men där detssa kan vara av vikt. 
För att få ett bättre och förhoppningsvis mer utvecklande Bouleting 
föreslår han att Bouletinget ändras till ett tvådagarsting. 
Man börjar vid lunch på en lördag och har ett program med idéer och 
arbetsmaterial men där man sedan arbetar i olika intressegrupper över 
två dagar med återkoppling till övriga med jämna mellanrum. Lördag 
kväll genomförs ett samkväm och bouletinget avslutas på söndagen vid 
lunch. 
Detta är naturligtvis en kostnadsfråga både för föreningarna och för 
distriktet, men styrelsen kommer att ta fram ett förslag om detta och 
sända ut det till distriktets föreningar på remiss. 

 Motioner/Nomineringar 
Styrelsen påminner samtliga närvarande om sista datum för motioner 
-Senast den 1 januari 2013 ska motioner som ska vidare till SBF ha 
inkommit till styrelsen för SvBF. 
-Senast den 1 januari 2013 ska motioner som ska upp till behandling till 
SvBF´s årsmöte (som är den 16 mars 2013) ha inkommit till styrelsen 
för SvBF 
-Senast den 1 januari 2013 ska nomineringar på Stor Junior ha 
inkommit till styrelsen för SvBF. 

 SvBF´s styrelse 
Har sitt nästa möte den 15 januari. 
Om någon förening har något av vikt som ska tas upp/behandlas vid 
styrelsemötet, måste detta vara styrelsen tillhanda senast den 10 
januarai 2013. 

 Valberedningen 
Då det nu närmar sig ett nytt årsmöte för SvBF (i lite för rask takt) är 
det dags för valberedningen att hitta nya kandidater till kommande 
verksamhetsårs styrelse. 
Valberedningen önskar snarast få in förslag på kandidater till dessa 
poster. 
Detta kommer även att läggas ut på distriktets hemsida, men 
valberedningen vädjade redan nu om att föreningar tänker till och 
nominerar. 
 
Därefter tackar styrelsen alla närvarande för ett gott och givande 
Bouleting. 
 


