
Styrelseförslag till förbundsmötet 2023 
 
Styrelseförslag 1 
  
Utred förbundets verksamhetsår  
  
Att det nuvarande verksamhetsåret startar med ett års-/förbundsmöte under den 
andra halvan av april innebär en del konsekvenser som inte är alldeles lyckade.  
  
Att räkenskapsåret i så pass hög grad skiljer sig från kalenderåret är kanske inget 
större bekymmer i sig. Men att förbundets verksamhetsplan klubbas när en tredjedel 
av den tid då verksamheten ska äga rum redan har gått är det.  
  
Det är inte heller bra för verksamheten att den styrelse som väljs på förbundsmötet 
hinner med ett enda möte, som dessutom äger rum under den intensiva 
säsongsstarten i maj, innan styrelsearbetet i praktiken pausas för sommar och 
spelmässig högsäsong. Dels hinner den nya styrelsen knappt lära känna varandra, få 
ett grepp om och fördela arbetet, innan det – arbetet – pausas och de bara träffar 
varandra på boulebanorna; dels blir perioden från slutet av augusti till slutet av 
januari väldigt fylld med arbete – ett arbete som förmodligen hade givit mer resultat 
om det hade påbörjats redan i början av kalenderåret.  
  
Ett alternativ – eller komplement – till att flytta förbundsmötet och verksamhetsåret 
kan vara att förlänga verksamhetsperioderna och göra dem tvååriga. Skulle vi, i 
likhet med RF, hålla förbundsmöte vartannat år hade förbundet både sparat pengar 
och gett styrelsen mer arbetsro. Dessutom skulle det harmoniera med RF:s större 
stöd – som är tvååriga – och med tiden mellan förbundsutvecklingsplanerna, som 
också den är tvåårig.  
 
Vilka konsekvenser skulle det få, vilka för- respektive nackdelar? Om fördelarna är 
övervägande, hur skulle en förändring se ut och genomföras? Utredningen ska 
vända sig till olika delar av verksamheten (såsom förbundsstyrelsen, kommittéer, 
distrikt) och ta in olika perspektiv på hur en förändring kan påverka. 
  
Mot ovanstående bakgrund föreslår förbundsstyrelsen: 

 
• att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen uppdraget att tillsätta en utredning 

som utreder för- och nackdelar med att införa tvååriga verksamhetsperioder, 
• att utredningens slutbetänkande presenteras vid förbundsmötet 2024 och 
• att ett förslag om förändring av verksamhetsåret också presenteras då – om ett 

sådant ligger i linje med utredningens slutsatser. 
 


