S v e aland s Bouleferbund
Boda kyrkby: 13-01-16

Protokoll fert vid SvBF:s styrelsemete

130115

Ncrvaranade: Tord Jakobsson (TJ), Lars Andersson (LA), Berje Andersson
(BA), Ulla Schenning (US), Lena Nordlund (LN), Arne Pers (AP), Maria
Bergstrem (MB)
Frcnvarande: Bjern Knesch (BK) pga. sjukdom

1)

Metets eppnande
Dc ordferande (BK) cr borta har S L hoppat in istcllet
och hclsar alla vclkomna.

. SL eppnar metet

2)

Val av protokollsjusterare fer metet
Till protokolljusterare vcljs
AP

3)

Godkcnnande av dagordning
En punkt har kommit till
8) motioner

4)

Feregcende metesprotokoll
a) metesprotokoll frcn 121002
Efter genomgcng lcggs till det handlingarna
b) feregcende metesprotokoll
121109
Efter genomgcng lcggs detta ocksc till handlingarna

5)

Eko no m i
LA gcr igenom ekonomin . Vi har fctt in mer pengar fer S
vea Indoor cn i
fjol. Intckter och utgifter gcr hand i hand utan sterre anmcrkningar.
LA har gjort ett ferlag pc crets budget som han redovisar.

6)

Kommande och genomferda arrangemang
Vid en tcvling var det max 24 lag som kunde anmcla sig
till tcvlingen .
Kvc llen innan hade man frcn arrangerande klubb lagt in ett lag till
, vilket
gjorde att det blev vakans. Det max antal lag som stcr i inbjudan skall
ocksc gclla.
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Det har framkommit att en person som har spelat i Svea Indoor
2011/2012 har fctt dispens att spel
a i V65 fast han vid den tidpunkten
var 63 och skulle fylla 64 samma mcnad. I crets Svea
Indoor spelade
samma person och var alltsc 64 och skulle fylla 65 samma mcnad.
SL
skall gera en utredning fer att ta reda pc vem som har givit den hcr
personen dispens.
Det finns enskemcl om ferlag pc cndring fer
Lag DM cr i Borlcnge den
9-10/2-13 men det spelas som beslutats V55 pc lerdag &
V65 pc
sendag
Ncr det gcller Svea Indoor i Gcvle sc skall V
65 spela den 23:e februari
och inte den 9:e detta pga. platsbrist i hallen.
7)

In ko m na o c h s kic ka de b re v
BA har fctt en instruktionsfilm
av ncgon. Den
hon om mejligt kan brcnna ner den pc dvd. Sen
vidare med detta.

vidarebefordras till MB sc
fcr vi se hur vi gcr

SL har fctt mail frcn 018 ang. att de ville cndra datum
det kommer alltsc inte att cndras.
8)

9)

Mo tio ne r
Vi gcr igenom motioner som kommit in dcr ncgra
tas upp pc crsmetet .

fer Lag DM men

av dem kommer att

S ve a c ha m p
Pokaler till 1:an, 2:an och 3:an kommer att delas ut pc crsmetet
samtliga klasser.

till

10)

Arsmetet
BK skall skriva alla handlingar och skicka ut till alla i styrelsen samt till
klubbarna.

11)

Avrigt
MB ber evriga i styrelsen att komma in med ferlag pc personer som har
angagerat sig i boulen eller pc ncgot sctt utmcrkt sig i Svealand som cr
vcrd ett extra tack. Ta ckkortet delas dc ut pc crsmetet.

12)

Ncsta mete
Fredagen den 15:e mars pc Tcrna folkhegskola Kl.

13)

16:30

Metesavslut
SL tackar alla fer visat intresse.

S e kre te ra re :

P ro to ko llju s te ra re :

Maria Bergstrem

Arne P e rs

