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Minnesanteckningar från SvBF`s Bouleting 20181118  

 
Årets Bouleting genomfördes i Uppsala och platsen var Gottsunda Bloulehall.  
Mycket glädjande för den stora uppslutningen, vi blev 42 st inklusive 
distriktets revisor och styrelse. 
 
 
Bouletinget inleddes med kaffe och smörgås till allaförväntansfulla deltagare 
och distriktets ordförande Maria Bergström (MB) passar på att hälsa alla 
varmt välkomna till bouletinget. 
 
Efter en kort presentation av styrelsen och dess respektive roll börjar  tingets 
tankesmedja. 
MB informerar om att det saknats en Valberedning och sekreterare under 
året, men har nu dels en fungerande valberedning där Andreas Dandanell 
(018) är ordförande och Jörgen Ekholm (BSS) är ledamot. Deras arbete är nu 
i full gång. 
Distriktet har även fått tillbaka Björn Knösch(BK), (BBF) som sekreterare. 
Björn kommer även att fungera som domaransvarig och tillsammans med Eric 
Ericsson (EE) driva projektet Para Pe`tanque vidare. Björn kommer även att 
fungera som en Help Desk för distriktets medlemmar. Mer info om denna 
funktion kommer att inom kort presenteras på distriktets hemsida.  
 
 
Kenneth Mellin (ÖSK) påpekar vikten av att distriktets medlemmar tar sitt fulla 
ansvar och nominerar personer för att styrelsen alltid är komplett. Om man 
har frågor kring detta eller vill nominera någon kan man alltid kontakta 
valberedningen. 
 
 
MB informerar om förändring av speldagar gällande klasserna Öppen och 
Veteran 65. Som det är nu spelas många distriktsarrangemang med klass 
Veteran 65  på lördagar och den Öppna klassen på söndagar. Från och med 
verksamhetsåret 2019 ändras detta, veteran 65 spelar söndagar och i någon 
tävling sker detta även på en onsdag (se Svea Indoor final omgång 1) samt 
öppen klass spelar på lördagar. 
 
 
        Forts… 
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Inga Stenbrink (IS) informerar om förändringen av Svea Indoor. Då det är så 
många lag anmälda i V65 klassen och för att slut- och finalspelet dels inte ska 
behöva ta så lång tid tävlingsdagen, samt att föreningar inte ska behöva boka 
boende i onödan, så har DS (Distriktsstyrelsen)  beslutat att införa två 
finaldagar. Finalomgång 1 kommer att ske den 20 mars och slutfinal 2 sker 
den 13 april. 
KM påpekar att det finns övergångsregler i förbundet, vilket kan komma att 
försvåra deltagande för spelare som byter förening vid årsskiftet och som vi ll 
spela omg 2 för den nya föreningen. MB och Stefan Olsson (SO) åtar sig att 
kontrollera med SBF vilka regler som gäller för Svea Indoor, då detta är en  
egen tävling  av SvBF. 
 
 
EE informerar om en ny tävling, Grace Åland. 
Tävlingen kommer att genomföras på Åland i september. 
EE har stora kontakter om hur denna tävling kan komma att genomföras och 
förhoppningen är att locka många spelare, även från Finland, till denna nya 
tävling. Mer info om detta kommer att presenteras på distriktets hemsida.  
 
 
MB informerar om Strategi 2025, ett både styrelsearbete och ett 
förenings/medlemsarbete. Vad vill vi, hur gör vi, hur går vi framåt, hur når vi 
dit, hur utvecklar vi våra föreningar, osv. 
I samband med 2019 års årsmöte den 24 mars, kommer det att genomföras 
ett Vårting lördagen den 23 mars. Där kommer mycket av dessa frågor och 
funderingar och utveckling av distriktet att fortsätta.  
 
 
MB och EE tog upp problematiken kring att det är väldigt svårt och krångligt 
att söka bidrag för föreningarna och dess verksamhet. Blanketterna som ska 
fyllas i och lämnas in är inte alltid helt lätta att förstå. En del av 
mötesdeltagarna höll med om att detta skulle kunna göras lättare..  
 
 
MB informerar om ett Ungdomsläger som kommer genomföras 26-27 januari. 
Det är SBF:s Ungdomskommitte´ som i samarbete med Kulknappen 
arrangerar detta i Varberg. Inbjudan kommer att gå ut i slutet på november.  
 
 
MB och KM informerar om det system som kommer att ersätta SBF-online. 
Då det nuvarande systemet börjar bli föråldrat och kommer skapa problem så 
har vårt huvudförbund SBF tagit in offerter, nu 3 aktörer på nytt system.  
KM informerar om att i det nya systemet, oavsett vilken aktör som får 
uppdraget att ta fram och bygga det nya systemet, så kommer det att ingå alla 
behov som efterlevs och kommer även att kunna byggas ut. I det nya 
kommande avtalet så har SBF även kravet att det inte bara hänga på en 
person utifall att problem uppstår, utan att fler tekniker är involverade.  
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Därefter vidtog s.k. Work Shops, där alla blev uppdelade i grupper  
EE(Eric Ericsson) höll i Utbildningar, vad vill vi ha, vad behöver vi osv 
MB (Maria Bergström)höll i Vision 2025, vad vill vi i föreningen, hur når vi dit, 
osv 
AH (Ann Hägglund) och Ronny höll i ekonomi, vad vill vi med våra pengar, 
avsätta medel, osv 
IS (Inga Stenbrink) och SO (Stefan Olsson) höll i tävlingar, Svea Indoor, 
kommande tävlingsår, osv 
 
Varje station pågick i 20 min och därefter cirkulerade grupperna. Tanken med 
dessa work shops är att väcka tanken och öppna diskussioner, detta för 
framtida samtal inom föreningarna och inför vårtinget. 
 
 
MB presenterade hur DS har fördelat arrangemangen 2019 utifrån hur 
föreningarna har sökt. 
 

Tävling     Arrangör 
12/1 Lag DM Öppen   UPS 
13/1 Lag DM Dam   ÖSK 
9/2   Svea Indoor Öppen omg 2  UPS, LBJ  
10/2 Svea Indoor V65 omg 2  KLO, FLE 
20/3 Svea Indoor V65 Final 1 av 2  ? 
30/3 Lag DM V55   UPS 
31/3 Lag DM V65   ÖSK 
13/4 Svea Indoor Öppen Final  LBJ 
13/4 Svea Indoor V65 Final 2 av 2 UPS 
11/5 Mx DM Trippel   NÄS 
12/5 Mx DM Dubbel   NÄS 
31/5 Stora DM Skytte och Singel  ÖSK 
1/6   Stora DM Trippel   ÖSK 
2/6   Stora DM Dubbel   ÖSK     
15-16/6 Seriespel omg 1  ÖSK 
17-18/8 Seriespel omg 2  NÄS 
30/11 Svea Indoor öppen omg 1, höst UPS, LBJ 
1/12 Svea Indoor V65 omg 1, höst KLO, FLE 
 
 
Dagen avslutades med en redig  lägg- och skyttetävling, som vanns av Seppo 
Luoma (FLE) och Anne-Maith Persson (EBP). 
 
 
MB och hela styrelsen för Svealands BF tackar alla deltagare för ett riktigt 
bra, trevligt och givande Bouleting. 
Vi syns igen till vårtinget den 23 mars i Nyköping 
 
 
Vid pennan 
/Björn Knösch 
Sekreterare 


