
      Svealands Bouleförbund 
                                              

Minnesanteckningar från Bouletinget  
den 15 november 2015 

 

 
Plats för Bouleting: ABF i Västerås, Culturen 

 

Närvarande styrelse: Ronny Forsberg, Marie Nordin, Fredrik Dahlén, Eric Eriksson, 
Therese Roselin Göthe och Linda Gellerbrandt 

 

Frånvarande styrelse: Benjamin Berntsson 

 

Närvarande föreningar: 018, Arboga Boulesällskap (ARB), Boda Boule Fighters PK 
(BBF), Boulette BK (BTT), Eskilstuna BP (EBP), Flens 
Bouleförening (FLE), La Boule Joyeuse (LBJ), Mora-Orsa BS 
(MOR), Näs IF (NÄS), Oxelösunds BS (OBS), Sörbyängen 
(SÖR), Trosa Boulesällskap (TRO) Uppsala Petanque (UPS), 
Västerås BK (VBK), Örsundsbro sport (ÖSK) 
 
Totalt 37 deltagare inkl. styrelsen 

 

1) Mötets öppnande Distriktsordförande Ronny Forsberg hälsar alla 
föreningsrepresentanter välkomna till årets Bouleting. 

 

2) Mötesordförande Carina Sjöberg (ÖSK) får det angenäma uppdraget att leda dagens 
möte. Hon berättade även lite om lokalerna vi är i samt praktisk 
information för dagen. 

 

3) Breddkommittén 

 

 

 

 

4) Ekonomi 

Lars Nilsson och Ylva Mellin var med på mötet från Svenska 
Bouleförbundets Breddkommitté. De redogjorde för deras arbete och 
förbundets framtidsplaner. 
 
 
Marie Nordin redogör för hur ekonomin ser ut. Då Marie är helt ny 
kassör från årsmötet så blev det ingen detaljerad redovisning. 
Styrelsen ber även om ursäkt för att siffrorna inte kopierats upp inför 
mötet. Ursäkten godtogs och Maries presentation godkändes. 
 
Marie vädjar även till föreningarna att vara tydlig på sina inbetalningar, 
vad inbetalningen gäller och vilken förening som betalat. Upplyser 
även om att betala in föreningsavgifterna för 2016 innan årsskiftet. 
 

  

5) Tävlingsåret 2016 
Verksamhetsåret 2016 

 

 

 

 

 

 

Fredrik redogör för styrelsens beslut om sanktionerade tävlingar i 
distriktet under 2016. 
 
Styrelsen presenterade även en sammanställning av hela 
verksamhetsåret 2016. Där framgår årsmöte/bouleting, tävlingar och 
utbildningar. Kommer även att läggas ut på hemsidan. 
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6) Framtidsdiskussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Ändringar i 

Tävlingsbestämmelserna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är på gång? 

Eric Ericsson drog igång en diskussion om boulens framtid. Hur får vi 
igång föreningarna att arrangera fler tävlingar. Hur jobbar vi med 
ungdomsverksamheten? Hur rekryterar vi fler medlemmar som vill 
lösa licens? Hur jobbar vi med utbildningsfrågorna?  
 
En korts stunds grupparbeten och bra redovisningar. Några önskemål 
som framkom är att t.ex. bjuda in Folksam till årsmötet för att 
informera om försäkringar? Vad gäller för föreningar, medlemmar 
med och utan licens? Hur använder vi SISU, bidragsansökningar? 
 
 

Ändringar i tävlingsbestämmelserna 
Följande ändringar kommer att införas i tävlings-
bestämmelserna: 
 

Generations DM: 
Anmälningar inom ramen för ungdom utan gränser med en 
modifierad version. Man behöver inte skicka in anmälan till 
SvBF för ihoplottning utan man anmäler själv klubbmixat. 
 

Svenska Cupen V65: 
Svenska Cupen V65 läggs in som ett arrangemang inom 
disktirktet som man kan ansöka om att få arrangera.  
 

Svea Indoor: 
Svea Indoor läggs in som ett arrangemang som man kan 
ansöka om att få arrangera. Tävlingsbestämmelserna för hur 
Svea Indoor ska genomföras införs också. 
 

Generation Masters: 
Vår nya tävling, Generation Masters införs med bestämmelser 
kring arrangemanget. Tävlingen kommer dock inte att läggas in 
bland arrangemang som man kan ansöka om att arrangera. 
 

Ändrade anmälningsavgifter för Lag DM:  
Anmälningsavgiften för Lag DM Öppen, V55 och V65 höjs till 
600:- per lag. För Dam sänks avgiften till 300:-. Alla våra DM-
klasser kostar 100:- per person. Men i Lag DM har det kostat 
67:- per person i Öppen ,V55 och V65 samtidigt som det i Dam 
kostat 133:- per person. 
 
 

 Årsmötet 2016 blir i Gävle den 6 mars 

 Uppmanar föreningarna att anmäla till Svea Indoor 

 Valberedningen uppmanade att nominera till årsmötet. 

 Styrelsen påminner samtliga närvarande om sista datum 
för motioner -Senast den 15 januari 2016 ska motioner 
som ska vidare till SBF ha inkommit till styrelsen för 
SvBF.  

 Senast den 15 januari 2016 ska motioner som ska upp 
till behandling till SvBF´s årsmöte (som är den 6 mars 
2016) ha inkommit till styrelsen för SvBF 

  

 


