Svealands Bouleförbund
Boda kyrkby: 2012-04-14

Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 120410
Närvaranade: Björn Knösch (BK), Seppo Louma (SL), Tord Jakobsson (TJ),
Lars Andersson (LA), Börje Andersson (BA), Arne Pers (AP), Ulla Schönning
(US), Lena Nordlund (LN), Maria Bergström (MB)
1)

Mötets öppnande
Ordförande BK hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

2)

Val av protokolljusterare för mötet
Till protokolljusterare väljs TJ.

3)

Godkännande av dagordning
Några fler punkter har kommit till:
8) Ersättningar
9) b)Datorer
10) Administrativa rutiner
11) b) funderingar
12) Nästa möte
13) Mötesavlut
Dagordningen godkännes efter detta tillägg.

4)

a) Föregående mötesprotokoll 120309
Seriespelet: Inbjudan skall skickas. TJ skickar ett gammalt till MB. MB
skriver ett nytt och mailar till SL.
SVEA CHAMP: MB och SL går igenom vilka priser som skall ges och
hur många.
b) Konstituerat protokoll
§10 Representation vid SvBF:s länsidrottsförbunds årsmöten.
BK kontaktar personer som kan deltaga vid årsmötena.
Protokollet läggs därefter till handlingarna.
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5)
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Årsmötet, Resumé
a) Vad är beslutat och vad skall göras?
Vi avvaktar och väntar på det justerande protokollet.
b) Förbundting och årsmöte
Allt är klart inför detta, vilka som skall med och biljetter är bokade.

6)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Seriespelet2012, inbjudan
MB och SL fixar en inbjudan (se 4a).
b) DM, alla klasser och inbjudan
Till Stora DM är Domare utsedda. Till skytte och Singel skall det
tillsättas en huvuddomare. Till Skytte behövs det tillbehör och följande
fixar:
SL: tre uppsättningar klot, 6st mörka och 3st blanka och 1st
skyttematta.
BK: klotstopp och pinnar 3st tre cm, 3st 10 cm och 3st 20 cm
AP: flaggor
Föreningen som arrangerar d.v.s. MOBS skall stå för: Poängdomare
och protokollförare.

7)

Inkomna och skickade brev
Det har kommit in ett protokoll ifrån Sörmlands årsmöte

8)

Ekonomi/ ersättningar
Ekonomin i förbundet är god. LA återkommer om närmare information
när han satt sig in i- och fått tillgång till allt. Fakturan ifrån Tärna skall
betalas. BA kom även med förslag om hur vi kan förbättra föreningens
ekonomi med bl.a. bidrag från större företag och SISU.

9)

a) Hemsidan
Bertil som tar hand om hemsida mycket väl, har föreslagit att Vi skall ha
en egen domän med en kostnad på 354: -/år. BK skall kontakta Bertil
för ett förtydligande innan styrelsen kan fatta ett beslut om detta.
b) Datorer
Ett avtal finns om att SL har tagit emot en dator som ägs av Svealand s
bouleförbund. Detta avtal förs nu över till LA som får ta över datorn så
länge han sitter i styrelsen. För att LA skall kunna sköta ekonomin och
bokföringen beslutades det att MB köper in ett bokföringsprogram. Det
beslutades även att MB köper in Officepaketet med tre licensnyklar som
bara skall delas ut till behövande i styrelsen.

10)

Administrativa rutiner
BK skickar ut ett dokument med administrativa rutiner för styrelsen i
Svealands bouleförbund.

3

Svealands Bouleförbund

11) a) Övrigt
Diskussioner fördes om att vi i styrelsen skall åka runt bland klubbarna
och visa upp oss för att öka intresset för föreningarna och för att f å med
fler föreningar till årsmöte och bouleting. Dessutom är det ju lättare att
få en översikt hur föreningarnas verksamheter fungerar. Vi vet ju att
Näs gärna vill att vi kommer.
Det finns något som kallas för introduktionslicens. MB tar fram mer
information om detta. I Svealand har vi medlemmar som arbetar i det
tysta ex. valberedningen. MB gör ett utkast på tackbrev till dessa
personer.
b) Funderingar
BK delade ut ett dokument med lite funderingar. Detta skall vi i
styrelsen ta del av och läsa igenom till nästa styrelsemöte. Då skall vi
även komma med egna önskemål, funderingar, åsikter och synpunkter.
12)

Nästa möte
Nästa möte är i Vinäs fredagen den 25 maj kl. 14:00.

13)

Mötesavslut
Ordförande BK tackar alla för deltagandet och ser fram emot det
kommande året med en ny styrelse.

Sekreterare:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Tord Jakobsson

