Svealands Bouleförbund
Uppsala 2011-05-05

Protokoll fört vid SvBF´s Styrelsemöte 110505.
Närvarande (kallade): Lars-Åke Malmberg (LÅM), Björn Knösch (BK),
Seppo Luoma (SL), Robert Krantz (RK), Carina Sjöberg (CS) samt Maria Bergström
(MB).
Ej närvarande: Tord Jakobsson (TJ), Anders Lindström (AL) samt Annica Callionpää
(AC)

1)

Mötets öppnande
Ordförande LÅM förklarar mötet för öppnat

2)

Val av protokollsjusterare för mötet
Till protokollsjusterare väljs Carina Sjöberg.

3)

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes

4)

Föregående mötesprotokoll (daterat 110331)
Ändringar enligt förslag ( BK anser att så länge ordförande och sekreterare är
närvarande vid möten behövs dessa poster inte väljas. Därefter läggs detta till
handlingarna.

5)

SBF´s Årsmöte
BK samt LÅM avger rapport från mötet samt om vissa beslut som togs.
Årsmötesprotokollet väntas snarast komma ut på Svenska Bouleförbundets
hemsida. Styrelsen kommer snarast efter detta att följa upp vissa beslut som
kan komma att påverka Svealands Bouleförbund.

6)

Inkomna- och skickade brev
Inget att notera

7)

Ekonomi
Distriktets ekonomi är god.
BK ersätts för telefonkostnader med 500 kronor.
Inget övrigt att notera.

Forts…

Svealands Bouleförbund
C/o Lars-Åke Malmberg
Arrendatorbostaden Yxtaholm
642 91 FLEN
SWEDEN

Tel: +46 157 – 143 45
Mobil: +46 70 – 534 20 62

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 - 4893
Postgiro: 74 89 17 - 2
E-mail: lars.mia.malmberg@telia.com
Hemsida: www.svenskboule.se/svealand
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8)

DM
Alla handlingarna/inbjudningar till DM i Mora är nu utskickade.
Fel startavgift i SBF-Online. BK ordnar detta omgående.
Arrangörsföreningen har missat i inbjudan att alla matcher ska spelas
med tidsbegränsning.
Bertil Jacobsson skall lägga in denna information på distriktets hemsida.
BK ombesörjer domartillsättningen.

9)

Seriespel
Alla förberedelser till första omgången av seriespelet i Hälleforsnäs är i princip
klara. Arrangörsföreningen Flens BF kommer snarast att skicka ut ytterligare
information om detta.

10)

Hemsidan
Bertil Jacobsson arbetar vidare med denna och har gjort en massiv
insats. Bertil efterlyser mer information om vad som ska stå på denna.
BK kommer så snart datorn är igång igen att skicka över de filer som
lyckades sparas från den gamla hemsidan.
BK kontaktar Bertil om adressen till hemsidan, som den är nu är den
alldeles för lång,
www.
idrottonline/SvenskaBouleforbundet/Distrikt/SvealandsBouleforbund

11)

Övrigt
BK får i uppdrag att kontakta Tärna Folkhögskola för att boka upp
denna inför höstens Bouleting 12/11 alternativt 19/11

12)

Nästa möte
Onsdagen den 15 juni kl. 17.00 i Fazers lokaler i Uppsala
BK ombesörjer kallelse samt dagordning.

13)

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

__________________________
Björn Knösch / Sekreterare

____________________________
Carina Sjöberg / Justerare

