Svealands Bouleförbund
Uppsala 2012-03-11

Protokoll fört vid SvBF´s Styrelsemöte 120309.
Närvarande (kallade): Lars-Åke Malmberg (LÅM), Björn Knösch (BK),
Robert Krantz (RK), Carina Sjöström (CS),Tord Jakobsson (TJ), Anders Lindberg (AL)
samt Maria Bergström (MB).
Ej närvarande: Seppo Luoma (SL).
1)

Mötets öppnande
Ordförande LÅM förklarar mötet för öppnat

2)

Val av protokollsjusterare för mötet
Till protokollsjusterare väljs AL.

3)

Godkännande av dagordningen
Inga extra inkomna punkter att behandla.
Därefter godkänns dagordningen

4)

Föregående mötesprotokoll (120215)
Styrelsen påminner om att skicka protokollet till Webb Bertil/ Hemsidan.
BK Ombesörjer detta.
Därefter bordlägges punkten.

5)

Kommande och genomförda arrangemang
a)Svea Indoor
Finalspel 28-29 april i Gävle.
Styrelsen beslutar
-Att MB samt Nils Stenbeck ordnar inbjudan till finalen.
b) Seriespel omg 1, V65
Styrelsen beslutar
-Att BK, L-ÅM samt MB ordnar inbjudan.
TJ kollar upp inbjudan från föregående år.
Inbjudan bör ut snarast.
Forts…

c)

DM
Inbjudan till kommande DM klasser bör ut snarast.
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Styrelsen beslutar
–Att den nya styrelsen ombesörjer detta.

6)

Svea Champ, Uppdatering
a)Viss frågeställning har framkommit om dubbla poäng vid DM.
Styrelsen beslutar
-Att BK förtydligar detta och informerar/ mailar Webb och Svea Champansvarig
omgående.
Prisutdelningen för Svea Champ kan inte genomföras då det blivit en miss i
antal priser för detta.
Styrelsen beslutar
-Att den nya styrelsen finner ett lämpligt nytt datum för detta, förslagsvis i
samband med Stora DM i Mora.

7)

SvBF´s TB
Distriktets nya föreslagna Tävlingsbestämmelser / TB är nu klara.
Endast viss kosmetisk justering såsom punkter och komman etc etc
skall ordnas.
TB slall beslutas om vid årsmötet.
Om TB ej accepteras i sin helhet kommer ej heller besölut om
tävlingsformer för kommande tävlingsåret (2013) att beslutas.

8)

Inkomna- och skickade brev
Inga inkomna eller skickade brev att notera.

9)

Årsmötet den 10 mars 2012
Allt klart inför årsmötet.

10)

Ekonomi
Distriktets ekonomi är fortfarande relativt god. Ett stort bortfall i
ekonomin beror bland annat på en kraftig minskning av deltagare vid
årets (2011) DM klasser.

1)

Hemsidan
Mycket bra.
Däremot måste vi ytterligare trycka på föreningarna om att deras
medlemmar måste ta del av denna informationskanal. Allt för många
frågor och ärenden kan lösas snabbare om föreningarna och dess
medlemmar läser vad som står på hemsidan.
Viss justering av någon flik kan komma att behöva göras.
Forts…

12)

Övrigt
Inget övrigt framkom
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13)

Nästa möte
Kommande möten;
Beslutas av den nya styrelsen vid sitt konstituerande möte i samband med
årsmötet den 10 mars 2012.

13)

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

__________________________
Björn Knösch / Sekreterare

____________________________
Anders Lindberg/ Justerare

