Svealands Bouleförbund
Uppsala 2009-11-08

Protokoll fört vid SvBF´s Styrelsemöte 091106.
Närvarande (kallade): Lars-Åke Malmberg (LÅM), Björn Knösch (BK),
Tord Jakobsson (TJ), Robert Krantz (RK) samt Seppo Luoma (SL) : Robert Krantz (RK)
samt Seppo Luoma (SL)
Ej närvarande: : Inga Lindström (IL) samt Boa Berg (BB).

1)

Mötets öppnande
Ordförande LÅM förklarar mötet för öppnat

2)

Val av ordförande för mötet
Till orförande för mötet väljs LÅM

3)

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet väljs BK

4)

Val av protokollsjusterare för mötet
Till protokollsjusterare för mötet väljs SL

5)

Föregående mötesprotokoll
Saknades för dagens möte.
Minnesanteckningar från detta möte föredrogs dock och mötet ansåg att dessa
räcker för att godkänna protokollet. BK kommer dock att tillställa alla det
senaste protokollet snarast.

6)

Inkomna- och skickade brev
Brev har inkommit från Bengt Börjesson (PRO) angående enkät om
distriktets boulehallar. BK kommer att kontakta nämnd person för att få
mer fakta om vad denna enkät ska komma att användas till.
Brev har även inkommit från Eric Ericson (FEB) angående projekt om
ungdomssatsning.
Styrelsen föreslår att seminarium om detta ska ske den 20 mars i GBS
boulehall i Gävle.
LÅM kontaktar Eric Ericsson i detta ärende om huruvida detta
seminarium ska komma att genomföras.

7)

Tävlingsåret 2010
a)

Lag DM V55 samt V65
Inbjudningar är utskickade till föreningarna samt infört på
distriktets hemsida.
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b)

DM och Seriespel
Inbjudningar kommer inom kort att färdigställas avseende DM.
Inom två veckor så beräknas TK få information om anmälda föreningar
till distriktets seriespel. Därefter kommer även inbjudan till första
omgången att färdigställas.
TK kommer att efter distriktets årsmöte göra en serieindelning.
SBF´s rekommendation är att SvBF genomför 6 lagsserier för att
anpassa till SBF.

c)

Lokala och Regionala tävlingar
Tävlingarna och dess sanktioner är nu fastslagna. Nytt för i år är att de
tidigare sanktionsavgifterna på 5 resp. 15 % tas bort och ersätts istället
med en sanktionsavgift om 300 kronor per tävlingsklass (beslutat på
SBF årsmöte 2009.
Styrelsens beslutar att sanktionsavgiften skall inbetalas till distriktet
senast inom 10 dagar efter avslutad tävling.RK kommer att tillsammans
med BK ta fram en rapporteringsmall för detta som sedan insändes till
RK. Mer information om detta kommer snarast ut till alla berörda
arrangörer samt även anslås på distriktets hemsida.

8)

SvBF´s årsmöte
Styrelsen kommer snarast att färdigställa årsmöteshandlingarna och
senast 14 dagar före årsmötet tillsända dessa distriktets samtliga
föreningar.
Tärna Folkhögskola är bokad.

9)

Motioner
Förenings- och enskilda motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
Styrelsemotioner
Styrelsen för Svealands BF kommer att framlägga motion om sänkt f
föreningsavgift fr.o.m 2011. Förslaget är en sänkning från 900 kronor till 600
kronor per förening.

10)

Nästa möte
AU-möte för budgetläggning onsdagen den 17 februari i Uppsala kl
15.30
Styrelsemöte blir fredagen den 26 mars kl 16.30 Tärna Folkhögskola.

Forts…

Svealands Bouleförbund

Sid nr

12)

Övrigt
Inget övrigt framkom att diskutera.

13)

Mötesavslut
Ordförande LÅM tackar alla närvarande för ett gott arbete och avslutar
därmed mötet.

__________________________
Björn Knösch / Sekreterare

____________________________
Seppo Luoma / Justerare
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