Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 190614, IFU Arena, Uppsala
Närvarande: Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Inga Stenbrink (IS),
Inga Lindström (IL) Tony Tyfting (TT) samt Björn Knösch (BK)
Frånvarande: Eric Ericsson (EE), Stefan Olsson (SO) samt Marianne
Henriksson (MH).
Inbjuden till mötet: Dag Söderberg, Distriktsidrottschef, Upplands
Idrottsförbund.

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

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

3)Godkännande av dagordning
DS beslutar att godkänna dagordningen

4)Föregående protokoll
DS genomgick föregående styrelseprotokoll daterat 2019-04-26.
Inget att notera/tillägga.
Därefter lades protokollet till handlingarna.

5)Ekonomi
Distriktets kassör AH presenterade avstämning av kassan. Distriktet har i
dagsläget en god ekonomi, men vi måste hela tiden vara försiktiga för att
fortsätta ha en bra ekonomi.
a) Eric Ericsson och BouleClinic har inkommit med Bidragsansökan för bland
annat inköp av klot mm för sitt integrationsarbete samt för ParaPétanquearbetet, se bilaga 1.
DS beslutar -att tillsvidare avslå denna ansökan då DS saknar ekonomisk
redovisning ex kvitton som styrker ansökan.
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DS beslutar -att AH skriver brev om DS beslut till BouleClinic och EE
DS hänvisar även i sitt beslut att delar av bidragsansökan kan göras via
Idrottslyftet.
b) Eric Ericsson och BouleClinic har inkommit med Bidragsansökan för
verksamhet med ungdomar i MunktellArenan (Sportfredag).
Inköp av klot, biobiljetter mm
DS beslutar -att tillsvidare avslå denna ansökan då DS saknar ekonomisk
redovisning ex kvitton som styrker ansökan.
DS beslutar -att AH skriver brev om DS beslut till BouleClinic och EE
c) Boda Boulefighters har inkommit med önskemål om att få köpa distriktets
gamla skyttemattor, som nu bara ligger. Detta för att utveckla boulen i Rättvik
och då i samband med kyrkans ungdomsaktivitet och skolans föreningsdagar.
MB bad styrelsen ta beslut om detta.
Inför beslutet av detta lämnade MB, AH och BK rummet då jäv vid beslut
förelåg.
Kvarvarande DS beslutar att Boda Boulefighters får köpa dessa mattor för
500 kr styck.
6)Nödvändigt för styrelsen
a) Loggor
Distriktets loggor är presenterade och det är dessa som gäller vid all
presentation av distriktet, se bilaga.
b) Sidhuvuden
Distriktets sidhuvuden skall alltid innehålla distriktets logga, se bilaga.
c) Ppt presentationer
MB presenterade distriktets Powerpoint material, det är denna som gäller, se
bilaga.
d) Ersättningsunderlag
AH har tagit fram en ny blankett för ersättningsunderlag, den gamla fungerade
men var för många lite rörig.
DS beslutar -att den nya blanketten för ersättningsunderlag ska gälla.
Denna kommer att läggas ut på distriktets hemsida, under fliken ”Blanketter”.
7)Inkomna och skickade synpunkter
a) Motioner och brev Inget att notera
b) Samtal
Inget att notera
c) Mail
Inget att notera
.
8) Kommande och genomförda tävlingar
a) Mixed DM
Genomfört i Näs Bruk, IP, bra genomfört
b) Stora DM
Kritik framkom:
-från flera skyttar om att det var långa väntetider
-från domare att det behövs fler domare till skyttet och till singel
-om att arrangören inte utsett mätdomare
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-om att sekreteriatet var underbemannat, tog lång tid att rapportera
-att monrad och cirkelpool är inte att rekommendera under
mästerskapstävlingar. Tävlingen slutade för V65 och öppen klass vid 22.30
tiden på lördag och 21.30 på söndag.
-serveringsdelen var underbemannad
-det var svårt att hitta boende
-toalett (bajamaja) låstes tidigt
c) Seriespelet omg 1
Domare tillsatta, allt under kontroll från TK´s sida
Dock har serierna i öppen och V65 fått göras om då lag dragit sig ur i sista
minuten
d) Seriespelet omg 1
Domare tillsatta, allt under kontroll från TK´s sida
e) Generations Masters
Inget att rapportera
f) Grace Åland
TT väntar på datum/info från EE avseende besök på Åland för möte
9) Kommande och genomförda arrangemang
a) Boulens Dag, de föreningar som vill arrangera Boulen Dag, gör det på
egen valfri dag.
b) SvBF´s Vårting 2019, vi bör ta fram kriterier för stipendier
c) SvBF´s Årsmöte 2019, Inget att rapportera, protokollet publicerat på
hemsidan
d) Höstting 2019, 9 november DS möte, 10 nov Höstting.
BK föreslår att detta ska ske i Uppsala.
DS beslutar –att BK kollar upp priser för bl.a. konf.lokaler, mat, ev. boende
etc. och återkommer med detta till nästa styrelsemöte.
e) SBF´s Årsmöte 2019
Vi fick ett bortfall utifrån vilka som valdes att representera SvBF, IS ersatte
EE, Carina Forsberg ersatte TT, Håkan Bergström ersatte Sune Carlsson.

f) SBF´s Utvecklingskonferens 2019
Kommer att genomföras 19-20/10. AH samt MB deltar, men vi lämnar öppet
även för andra att delta.
10) Ansvarsområden
a) Utbildning
EE sammankallande
b) Ungdom
MB sammankallande
c) Dam
IL sammankallande
d) Öppen
TT sammankallande

EE, MB
MB, SO
IL, MH
TT, BK
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e) Veteran
f) Tävling
g) Domare

?
IS sammankallande
BK sammankallande

h) Para Pétanque
i) Strategi2025

BK sammankallande
BK sammankallande

IS, SO
BK, Robert Malm,
Stefan Berndtsson
samt Mats Hult
BK, EE
BK, MB, AH

11) Blanketter och avtal
a) AH presenterade blanketter som ska underlätta för styrelse och föreningar
vid ex kontakt/brevskrivning/anmälan till årsmöten-ting etc
Dessa blanketter kommer att inom kort tid finnas tillgängliga på distriktets
hemsida. Mer info om detta kommer inom kort
b) BK presenterade och DS gick igenom de av BK framtagna och föreslagna
avtal som ska komma att gälla fr.o.m. hösten 2019 för domare resp. fö r
arrangörer.
Se bilaga: -Avtal
12) Styrelsens möten under året 2019
MB återkommer om förslag till mötesdatum då hela styrelsen inte var
närvarande
13) Övrigt
Inget övrigt framkom
14) Nästa möte
a) Telefon se punkt 12
b) Fysiskt se punkt 12
15) Mötesavslut
MB tackade alla närvarande för ett bra och intensivt och konkret möte och
avslutade därefter mötet

Sekreterare

Protokolljusterare

_____________________
Björn Knösch

_____________________
Tony Tyfting

