Svealands Bouleförbund
Boda kyrkby: 13-03-20

Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 130315
Närvaranade: Björn Knösch (BK), Tord Jakobsson (TJ), Lars Andersson (LA),
Börje Andersson (BA), Ulla Schönning (US), Lena Nordlund (LN), Maria
Bergström (MB)
Frånvarande: Arne Pers (AP) och Seppo Luoma (SL),

1)

Mötets öppnande
BK öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2)

Val av protokollsjusterare för mötet
Till protokolljusterare väljs BK

3)

Godkännande av dagordning
Ändring i protokollet har skett:
5) Minnesanteckningar från bouletinget, 6) ekonomi, 7) kommande och
genomförda arrangemang, 8) inkomna och skickade brev, 9) Motioner,
10) Svea Champ, 11) tacktavlor, 12) Övrigt, 13) Mötesavslut. Punkten
nästa möte tas bort då det får bli den nya styrelsen som får komma
överrens om ett nytt datum.
.
Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll från 130115
Efter genomgång läggs till det handlingarna

4)

5)

Minnesanteckningar från bouletinget 2012
Genomgång av minnesanteckningarna från bouletinget 2013 görs.
Mål och planer finns för ett ungdomsläger och ungdomssatsning men i
vilket tidsperspektiv det handlar om och var vi hamnar vet vi inte idag.
Vi skall vara tydligare med våra ansvarsområden i styrelsen.
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6)

Ekonomi
LA går igenom ekonomin. Den ser inte så dålig ut som en del av
förbundsmedlemmarna vill påstå.

7)

Kommande och genomförda arrangemang
Inbjudan till DM och seriespelet skall ut till klubbarna snart. MB
kontaktar arrangerande klubbar ang. detta.

8)

Inkomna och skickade brev
MB har fått bekräftelse från SBF om att HED har tagits bort från
medlemsförteckningen. Förslag på den nya styrelsen har kommit in
ifrån valberedningen. Ett mail har kommit ifrån Nisse till BK om att det
som vi kom fram till på bouletinget 2011 inte har berörts över huvud
taget under 2012. Domarkåren har blivit lite förändrad då det har
försvunnit en del. MB har fått ett mail ifrån Näs om att
instruktörsutbildningen steg 1 var på så dumt datum så de kunde inte
vara med på den. Det är svårt för SVBF att göra något åt det då det är
Stockholm som arrangerar detta. I styrelsen bör vi göra riktlinjer för
utbildningar i distriktet som skall gagna hela distriktet .

9)

Motioner
Vi går igenom motioner som gäller till både SVBF och SBF.

10)

Svea champ
Den nya styrelsen bör se över hanteringen av Svea champ när det
gäller ungdomarna.

11)

Tacktavlor
MB gjorde i mitten på 2012 tacktavlor som skall delas ut imorgon på
årsmötet som en liten uppskattning till de som har gjort något extra i
SVBF. Vi kom överrens om att det blir följande personer: Nils Stenbäck
för sitt engagemang i Svea Indoor, Magnus Kölgran som arbetar med
Svea champ samt valberedningen; Britta Olby, Ronny Forsberg och
Jan Carlsson.

12)

Övrigt
Vi ser alla fram emot årsmötet i morgon. De som sitter kvar i styrelsen
till nästa år önskas lycka till av BK och TJ som avgår.

13)

Mötesavslut
BK tackar samtliga styrelsemedlemmar för ett gott arbetsår.

Sekreterare:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Björn Knösch

