Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid SvBF:s telefonmöte 190403
Närvarande: Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Eric Ericsson (EE),
Inga Stenbrink (IS), Marianne Henriksson (MH), Inga Lindström (IL), Tony
Tyfting (TT) samt Björn Knösch (BK).
Frånvarande: Stefan Olsson (SO).

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

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

3)Godkännande av dagordning
DS beslutar att godkänna dagordningen

4)Beslut gällande Malagaresa med SvBF
EE och BouleClinic som tagit fram förslaget om utbildningsresa till Malaga,
förklarade syftet, målet och innehållet för detta.
Första utbildningsresan var tänkt för SvBF´s styrelse och en kommande i
september för föreningarna i Svealand.
EE och BouleClinic söker ekonomiskt bidrag från Svealands BF för att kunna
subventionera respektive deltagares resa.
Alla i styrelsen är helt överens med EE om att denna resa som blir
skräddarsydd utifrån respektive grupps behov och att detta är unikt.
Styrelsen menar dock att detta är ett år för tidigt.
Efter att alla i styrelsen sagt sitt beslutar:
DS -att skjuta på denna utbildningsresa till kommande året
DS –att de eventuella ekonomiska subventionerna ska komma att
diskuteras vidare vid kommande styrelsemöten.
Forts…
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5)Övrigt
Vid årets Lag DM V55 samt V65 saknas rapportering upp till placering 5 i
båda klasserna.
Det saknas även lagfoto på de lag som placerade sig som 3:or.
DS beslutar –att BK kontaktar berörda arrangörer för kompletterande resulta t
samt berörda föreningar för kompletterande av lagfoto.
DS beslutar även –att BK kontaktar SBF vad gäller för årets seriespel, kval
mm

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