Svealands Bouleförbund
STYRELSEMÖTE 2010-04-11
Närvarande:

Lars-Åke Malmberg Anders Lindberg
Anna-Lena Eriksson Tord Jakobsson
Erik Eriksson
Seppo Luoma
Robert Krantz
Annica Kallionpää

1.
2.
3.
4.
5.

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
Val av ordförandeför mötet: Lars-Åke Malmberg
Val av för sekreterare för mötet: Annica Kallionpää
Val av protokolljusterare för mötet: Anders Lindberg
Föregående protokoll genomlästes : a) styrelseprotokoll 100326
b) årsmöteprotokoll
c) Konstituerat protokoll
6. Inkomna- och skickade brev: En skrivelse från LBJ om förslag på
Seriespel inomhus.
Detta skulle ske med en trippel
+ 1 reserv, minst 1 dam.
Erik,Seppo och Lars-Åke kollar upp detta förslag om det går att
genomföra till nästa styrelsemöte.
Esplanad V65 från Gävle skall ej vara med på seriespel.

7. a) DM singel och skytte avgår i Hedemora. Inbjudan har skickats
ut.
Trippel och dubbel avgår i Örebro,inbjudan har även här
skickats ut. Vi var lite tveksamma till om man får ha
tidsbegränsade matcher ca: 45 min som det står i inbjudan.
Björn Knösch ringde till Pontus Turesson SBF om detta.
Enligt Pontus var detta helt OK. Vid förfrågningar hänvisas
till Pontus Turessson SBF.
b) Prisutdelning DM: 2 st tredjepriser skall delas ut.
Om möjlighet finns så skall någon
från styrelsen vara på plats
och ta hand om prisutdelningen.
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c) Erik tar kontakt med Fredrik Dahle´n och Sven-Åke Johansson
om det går att få fram en lista genom Bouleapp om
Svea champ.
8. a) Våra styrelseposter, vad göra och planera: Se konstituerat
protokoll.
b) ” Nu vänder vi trenden ” Erik har några förslag om hur man
kan gå tillväga i ”Nu vänder vi
trenden” vi föreslog att avvakta
SBF:s årsmöte den 18/4-10
Erik visade även upp en broshyr som han har tagit fram ang.
PR för Boule. Han skickar ut denna till alla styrelsemedlemmar så vi kan betrakta denna.
9. Ekonomi: Vi beslutade att betala 1000:- för att medverka i Eriks
broshyr.
Styrelsen skall ta fram en motion om förenklat
avgiftssystem.
10.

Förbundsårsmötet: Det blir 2 st från styrelsen som
representanter.

11.

Övrigt: Annica skall ta fram en checklista på vilka datum som
gäller för inbetalningar,anmälnigar etc.etc månadsvis.
Seppo vill ha en lista med historik ang.resultat.
Han talar med Fredrik om detta.
Planerat seminarium om ”nu vänder vi trenden”
18/5-10 kl.18.30 i munktell. Inbjudan kommer så fort
Erik har fått besked från Markus och Lelle.

12.

Nästa styrelsemöte:

Lörd. 15/5 Örebro dm-platsen preliminärt
Kl. 18.00
Torsd. 17/6 Eskilstuna kl. 18.00
Tisd. 17/8 Eskilstuna kl. 18.00

13.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.
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