Svealands Bouleförbund
Tärna 12-11-09

Protokoll fört vid SvBF´s Styrelsemöte 121109.
Närvarande): Björn Knösch (BK), Tord Jakobsson (TJ), Seppo Luoma (SL), Lars
Andersson (LA), Ulla Schönning (US), Börje Andersson (BA), Arne Pers (AP), Lena
Nordlund (LN)
Ej närvarande: Maria Bergström (MB) med anledning av nyfött barn.
1)

Mötets öppnande
Ordförande BK förklarar mötet för öppnat

2)

Val av protokollsjusterare för mötet
Till protokollsjusterare väljs BA.

3)

Godkännande av dagordningen
-Pokaler och andra priser Seriespelet, in under punkt ekonomi
Därefter godkänns dagordningen

4)

Föregående mötesprotokoll
Då styrelsens sekreterare legat på BB bordlägges denna punkt till
nästkommande möte.

5)

Tävlingsverksamheten 2013
SL redovisar hur tävlingsåret kan komma att se ut (tävlingarna ännu ej
sanktionerade av SBF´s TK).
Tillägg till detta är distriktets DM klasser samt Seriespel.
BK har skrivit avtal för varje DM klass samt för Seriespelet som skall
undertecknas av varje tilldelad förening.
DM klasser som spelas som Monrad spelas i 4 omgångar. Antal slutspelslag
skall baseras i likhet med exempelvis antal seedade lag enligt SBF´s
seedningssystem.

Forts…
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6)

Kommande och genomförda arrangemang
a)Lag DM Öppen och Dam
Tävlingen är genomförd med gott resultat. Dock hade ett antal lag dragit sig ur
tävlingen vilket innebar omlottning på plats.

b)Svea Indoor
Öppen kllass anmälda lag 20 st
V65 anmälda lag 42 st
Detta är en ökning sedan förra säsongen med 10 lag
Spelstart 1:a omgången 24 november

7)

Inkomna och skickade brev
Inget av vikt har inkommit eller skickats

8)

Ekonomi
a) SvBF´s ekonomi
LA redovisar distriktets ekonomi.
Konstateras att vi fortsatt måste vara försiktiga med denna. Den senaste
tidens deltagarminskning vid distriktsarrangemang (minskning mot
budget) har satt sina spår.
Därav ävenexempelvis att viss utbildning har fått stå tillbaka detta år.
b)Ekonomiska Normer
Styrelsen beslutar att vid eventuell minnesuppvaktning för bortgången
distriktsmedlem som arbetat för distriktets bästa skall en summa om 500
kronor skänkas till en fond. Vilken fond summan skall sättas in på
beslutas i samverkan med den bortgångnes närmast anhöriga.

9)

Bouletinget
BK går igenom morgondagens Bouleting. Alla bör vara väl förberedda
på eventuella frågor som kan komma upp inom respektive ledamots
ansvarsområde.

10)

Övrigt
BA lämnar rapport från SBF´s Ordförandekonferens som genomfördes i
Göteborg.
Framtidstro och Utveckling av förbundet präglade konferensen.
Prioritet ligger även på:
-förbundets och distriktens tävlingsverksamhet
-Stötta och utveckla föreningarna
-Arbeta för fler ungdomar
BA kommer att få ett digert material inom kort tid. Detta material skall
sedan distribueras (via e-post) till distriktets samtliga föreningar.
Forts…
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11)

Nästa möte
Blir den 15 januari 2013 i Insjön (Boulehallen).
Start kl. 15.00

13)

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

__________________________
Björn Knösch / Ordförande

____________________________
Börje Andersson/ Justerare

