Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 190216
Närvarande: Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Eric Ericsson (EE),
Inga Stenbrink (IS), Stefan Olsson (SO), Marianne Henriksson (MH), Inga
Lindström (IL), Björn Knösch (BK).
Frånvarande: Gunder Hägg (GH).

1)Mötets öppnande
MB öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2)Val av protokolljusterare för mötet
DS beslutar att välja IS till protokolljusterare för mötet.

3)Godkännande av dagordning
Tillägg Representationskläder
Tillägg,Svea Indoor
Tillägg, TB distriktets tävlingsbestämmelser
Därefter godkänns dagordningen

4)Föregående protokoll
20181117
Kvar att göra:
punkt 5) Ekonomi
punkt 8) Kommande och genomförda arrangemang
Arbetet med dessa två punkter fortgår.
20181206
Kvar att göra:
punkt 5) Utbildningar
punkt 6) Distriktets Tävlingsbestämmelser TB
punkt 7) Årsmötet
Arbetet med dessa tre punkter fortgår.
DS beslutar
-att därefter lägga detta till handlingarna
Svealands Bouleförbund
C/o Maria Bergström
Klittgatu 15
795 97 BODA KYRKBY
SWEDEN

Mobil: +46

70-968 78 96

E-mail: info@sveaboule.se
Hemsida: www.sveaboule.se

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893
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5)Ekonomi
a) Rapportering föreningsavgift
AH informerar om att alla föreningar i distriktet nu betalat föreningsavgiften
för 2019.
b) Bidrag
AH tog upp önskan från GAG (Gagnefs IF) avseende bidrag till deras
verksamhet för döva, 4-6 veckor, bidraget skall täcka hallhyra och instruktör.
AH och RF ska ta fram ett underlag för liknande ansökningar gällande form
och ekonomiskt stöd.
DS beslutar -att AH och RF tar fram underlag för detta.
DS beslutar -att bevilja Gagnefs IF sökta medel.

6)Inkomna och skickade synpunkter
a) motioner och inkomna brev, se motionerna i sin helhet i
årsmöteshandlingarna
Distriktsmotioner
Motion inkommen från LBJ La Boule Joyeuse gällande Svea Champ
DS beslutar -att Svea Champ är ständigt i en pågående process och
anses därmed besvarad.
Däremot är det viktigt att höja statusen på Svea Champ genom bättre
information och marknadsföring samt att prisutdelning kommer att ske i
samband med stora DM.
Motion inkommen från GÄS Gästabudsboulearna gällande Lag -DM
DS beslutar –att bifalla motionären om förändring av antalet spelare
DS beslutar –att därmed ge i uppdrag till TK att skriva motion om
förändring även i damklassen
Motion inkommen från BBF Boda Boulefighters om förändring av
skyttekval
DS beslutar –att ny form av genomförande av skyttekval DM och SM ska
börja genomföras från och med 2020.
MB reserverar sig mot beslutet
Förbundsmotioner
Motion från BHK gällande användning av spelare från högre division
SvBFbeslutar -att bifalla motionen i sin helhet.
Motion från BOO gällande byte dag mixedtrippelklass
SvBF beslutar –att bifalla motionen i sin helhet.
Motion från BOO avseende prispengar
SvBF beslutar –att avslå motionen i sin helhet.
Motion från BOO gällande Svenska Cupen V65
SvBFbeslutar -att bifalla motionen i sin helhet
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Motion från ÖSK gällande ekonomisk förstärkning
SvBF beslutar –att avslå motionen i sin helhet
Motion från MAR gällande seedning till SM
SvBF beslutar –att bifalla andemeningen i motionen, men med
reservation för att seedningsunderlaget överlåts till SBF´s TK att utreda
Motion från MAR gällande tidsregel och timeout
SvBF beslutar –att avslå motionen i sin helhet
b) samtal till styrelsen,
MB har fått samtal från N.N om att svarta tävlingar förekommer .
DS beslutar –att undersöka detta närmare
DS beslutar –att BK, MB samt TK skickar ut information till distriktets
föreningar om vilka regler som gäller för tävlingar samt de konsekvenser
som kan komma att drabba arrangerande förening och deltagande
spelare. Detta p.g.a trolig okunskap kring detta.
c) mail inkomna,
BK har fått mail från 018 PS och Sten-eric Lindqvist gällande ansökan om
förtjänsttecken till Gunnar Sandberg och hans idoga arbete för uppkomsten
av Gottsunda boulehall.
DS beslutar –att bifalla önskemålet om att Gunnar Sandberg nomineras.
DS beslutar –att BK undersöker med SBF´s kansli hur vi kan hjälpa till
med detta.
7)Kommande och genomförda tävlingar
a) Svea Indoor (grundspel och final)
Finalspel Öppen sker i Gävle den 13 mars
Omg 1 final V65 sker i Uppsala den 20 mars
Final nr 2 V65 sker i Uppsala den 13 mars
b)Lag DM öppen är genomförd i Uppsala
c)Lag DM dam är genomförd. Här uppkom ett stort irritationsmoment med
arrangören, ÖSK samt med domaren.
DS beslutar –att MB tar upp det uppkomna problemet med arrangören så
att det inte upprepas igen.
DS beslutar –att BK tar upp det uppkomna problemet med domaren så
att det inte upprepas igen. BK kommer även att förtydliga detta för
distriktets domare.
d)Lag DM V55, inbjudan är utskickad till distriktets föreningar. Spelplats
Gottsundahallen, Uppsala, datum 30 mars. Domare är tillsatt.
e) Lag DM V65, inbjudan är utskickad till distriktets föreningar. Spelplats
Gottsundahallen, Uppsala, datum 31 mars. Domare är tillsatt.
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f)Mixed DM
BK har utsett domare och ordnat boende för dessa
DS beslutar –att BK kontaktar NÄS IF för inbjudan
g) Stora DM
BK har utsett domare och ordnat boende
DS beslutar –att BK kontaktar ÖSK för inbjudan.
h)Seriespel omg 1 och 2
SBF har beslutat att allt distriktsseriespel ska administreras av distrikten
själva fr.o.m 2019.
DS beslutar –att TK tar fram underlag och inbjudan för detta omgående.
BK har utsett domare och ordnat boende till båda seriespelsomgångerna.
DS beslutar -att BK kontaktar ÖSK och MOR för inbjudan
8)Kommande och genomförda arrangemang
a) Utbildningar våren 2019
I nuläget kommer inga utbildningar att genomföras under våren. De tilltänkta
utbildningarna är flyttade till hösten 2019.
Eventuellt kommer en styrelseutbildning inriktning ekoomi att genomföras
under våren.
DS beslutar –att EE tar fram en plan för detta.
b)Vårting och Höstting
Vårting den 23 mars i Linköping.
a)Inbjudan
MB håller på med det sista inför inbjudan.
b)Program
MB färdigställer program för vårtinget
c)Bilaga med boenden
MB och Sune Carlsson GÄS sammanställer förslag till boenden
Höstting 2019
Form och inriktning mm för Hösttinget kommer att diskuteras vidare vid
kommande styrelsemöte.
9)Årsmöte 2019
a) Inbjudan
Inbjudan/ kallelse har gått ut till alla föreningar.
DS beslutar –att BK sänder ut en påminnelse om detta till alla föreningar.
b) Årsmöteshandlingar
DS gick igenom årsmöteshandlingarna. Vissa justeringar gjordes.
AH sänder det ekonomiska underlaget ill BK
EE sänder kompletterande uppgifter, bl.a om Grace Åland till BK
MB sänder distriktsmotioner samt annan ändrad text till BK
DS beslutar –att BK sammanställer årsmöteshandlingarna med de justeringar som är
gjorda samt med kompletterande uppgifter.
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10)Ansvarsområden
a) Utbildning
Domarkonferens samt domarutbildning flyttad till hösten 2019
DS beslutar –att BK återkommer om datum och inbjudan till detta.
Övrig utbildning kommer EE att svara för.
DS beslutar att EE skickar ut en förfrågan till föreningarna för att göra
ett inventeringsbehov. Utifrån detta kan vi gå vidare med vilka behov
föreningarna har.
b) Ungdom
Ungdomsutveckling och frågor kring detta hänskjuts till mö te efter årsmötet.
c) Dam
Damutveckling och frågor kring detta hänskjuts till möte efter årsmötet.
d) Öppen
Öppenklassutveckling och frågor kring detta hänskjuts till möte efter årsmötet.
e) Veteran
Veteranutveckling och frågor kring detta hänskjuts till möte efter årsmötet.
f) Tävling
-Arrangörsersättningar
En uppdatering av distriktets TB är på gång och där även
arrangörsersättningar kommer att ses över.
-Avtal domare/arrangör
På förekommen anledning av brister i domarens och arrangörers åtagande
har BK tagit fram ett förslag till avtal. Detta för att berörda parter skall veta
vad man åtagit sig, vad som innefattar i åtagandet osv.
DS beslutar –att samtliga i styrelsen läser igenom dessa avtal och
kommer med synpunkter. De nya avtalen kommer att gälla fr.o.m.
sanktionsansökningar inför tävlings och verksamhetsåret 2020.

g) Domare
-Tillsättningar
BK har tillsatt domare till de närmaste distriktstävlingar. Alla dessa domare
har fått bekräftelse på sina uppdrag samt även arrangerande förening.
-Arvode
DS beslutar –att arvodet för spelande domare är 500 kr. Detta gäller
fr.o.m. 2020-08-01.
h) Para Pétanque
Para Pétanqueutveckling och frågor kring detta hänskjuts till möte efter
årsmötet.
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i) Hemsidan
För att underlätta för styrelsen och för föreningarna när det gäller frågor till
styrelsen och anmälningar till exempelvis kurser så beslutar DS
-att blanketter för detta skall utformas
-att dessa blanketter skall finnas lättillgängliga på distriktets hemsida
-att MB, AH samt EE ansvarar för framtagandet av dessa

11)Stadgarna
Hänskjuts till nästa möte

12 )Utvecklingsresa SvBF
Hänskjuts till nästa möte
13) Representationskläder
Hänskjuts till nästa möte
14)Övrigt
Inget att notera
15)Nästa styrelsemöte
Fysiskt sker den 22 mars i Linköping
MB ansvarar för dagordning

16)Mötesavslut
MB tackar för ett riktigt bra styrelsearbete och avslutar mötet.

Sekreterare

Protokolljusterare

________________________
Björn Knösch

_________________________
Inga Stenbrink

