Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 130512
Närvaranade: Patrick Roselin (PR), Lars Andersson (LA), Fredrik Dahlén
(FD), Börje Andersson (BA), Sid Huntley (SH), Håkan Bergström (HB)Ulla
Schönning (US), Lena Nordlund (LN), Maria Bergström (MB)

1)

Mötets öppnande
PR öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2)

Val av protokollsjusterare för mötet
Till protokolljusterare väljs BA

3)

Godkännande av dagordning
Två punkter har lagts till:
6d) Domaransvarig
10b) Svenska bouleförbundets
.
Föregående mötesprotokoll
a) Mötesprotokoll från 130315
8) Inkomna och skickade brev. Mail ifrån Nils Stenbäck har kommit in
ang. bouletinget 2011. Det kom fram många idéer då som inte styrelsen
har gjort något åt. MB skall till ta fram anteckningarna så får styrelsen
behandla dessa på nästa styrelsemöte.
10) Svea Champ återkommer vi till. FD tycker att det är svårt att göra
något åt ungdomarna och Svea Champ.

4)

b) Minnesanteckningar från130326
3) återkommer under punkten ekonomi.
c) Minnesanteckningar från 130407
3) BA har fått bekräftat ifrån SBF att det är okej att han följer med på
ungdomslägret.
5)

Ekonomi
LA går igenom ekonomin. Vi har fått två nya klubbar: Röksta och
Boulett.
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Björn Knösch har sedan en lång tid tillbaka bett om att få köpa loss en
dator och abonnemang tillhörande SvBf. Vi har kommit fram till ett
kostnadsförslag som LA skall ge till Björn. Styrelsen skall ha ett svar
senast första juni om han vill köpa loss paketet eller om SvBf behåller
det.
6)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Svea Indoor
Som vi tidigare har konstaterat så har detta blivit en succé. MB skall
skicka information om Svea Indoor till FD som i sin tur skall titta på det
och se hur det passa in i Boule App. Nisse Stenbäck som startade upp
Svea Indoor har antytt att han inte vill hålla på så länge till utan lämnar
gärna över det till någon annan.
b) DM
LA redovisar hur många anmälningar som har kommit in. Spelformen är
monrad som bestämts sedan tidigare. I grundspelet börjar vi på 2-2 och
i slutspelet 0-0. Ingen tidsbegränsning alls.
FD och PR skall tillsammans hitta spelformen för ett generations DM
som skall spelas 2014
c) Seriespelet
MB har varit i kontakt med Kenneth Melin om att inbjudan skall ut till
klubbarna snarast. PR kontaktar Kenneth Melin igen.
BK har ordnat med domare. MB lämnar över brev till FD gällande
anmälningar.
d) Domaransvarig
Domaransvarig i distriktet är Björn Knösch.

7)

Inkomna och skickade brev
PR och MB har fått mail ifrån FEB om att det varit problem att anmäla sig till
tävlingar på nätet. FD har fått dessa mail och hjälpt FEB.

MB har fått mail ifrån Bertil Jakobsson med förslag på nya mallar som
brevhuvud till SvBf. MB kontaktar Bertil och tackar för detta men att vi
behåller dem som de är.
8)

Svea Champ
Det skall tillsättas en grupp som skall jobba med Svea Champ. Ifrån
styrelsen kommer FD och MB ingå. MB kommer att kontakta Magnus
Kölgran (LBJ) och Lars Nilsson (SÖR) för att fråga om de vill vara med i
denna grupp.

9)

Strukturen i styrelsen (ansvarsområden, vem gör vad)
PR tycker att hela styrelsen skall utbildas i vad det innebär att sitta i en
styrelse och vad man har för ansvar när man sitter med i en styrelse.
LN får till uppgift att kolla upp vad det finns för utbildning och
kursmaterial i detta.
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Vi går igenom ansvarsområden:
PR; Ordförande och är med i gruppen för generations DM.
LA: Kassör
MB; Sekreterare, pokalansvarig för distriktstävlingar och är med i
gruppen som arbetar med Svea Champ.
FD; Ledamot, tävlingsansvarig och är med i gruppen som skall arbeta
med Svea Champ samt gruppen som skall arbeta med generations DM,
LN; ledamot, utbildningsansvarig. Skall kontakta klubbarna för att höra
sig för om efterfrågan på utbildning.
SH; Ledamot, veteranansvarig,
BA; Ledamot, Ungdomsansvarig
US; Suppleant, damansvarig.
HB suppleant och ansvarig för öppen klass.
PR påpekar att även om vi har våra ansvarsområden så skall vi hjälpa
varandra.
10)
-

-

-

-

a) Svealands årsmöte 130316
Det var mycket som styrelsen skulle ha behandlat innan första maj men
det kunde vi inte göra utan vi tog upp följande nu 12:e maj.
MB skall till nästa styrelsemöte ta fram anteckningar från bouletinget
2011 då många bra idéer kom upp men inget har behandlats av
styrelsen efter det.
En grupp skall arbeta med Svea Champ (se punkt 8). Svea Champ är ju
ibland på olika sätt ett problem:
Då det är för få deltagare i öppen klass på vissa tävlingar så kan man ju
tänka sig att vid de tillfällena slå ihop V55 och öppen men då Svea
Champ poängen finns så vill inte V55 gå med på detta. Problematiken
finns även på tävlingar som spelas inomhus då det är begränsat antal
som kan deltaga.
Gällande Svea Indoor skall FD titta på datum för nästa omgång 20132014. Styrelsen skall också titta på dispensen för byte av klubb
eftersom serien går över årsskiftet.
Då ett generations DM skall träda i kraft 2014 så har PR och FD bildat
en grupp som skall hitta formen för detta.
LN skall få fram datum på instruktörsutbildning i förbundet.
LN skall kontakta Björn Knösch för att hitta datum på domarkurs och
domarkonferens.
US skall fundera ut en plan över damutvecklingen.
Bouletinget kommer att äga rum den 9:e november.
MB skall se över hur klubbarna ligger geografiskt så att styrelsen kan
åka ut till olika platser för att träffa så många klubbar som möjligt.
b) Svenska bouleförbundets årsmöte
Ifrån styrelsen så var BA, FD och MB med. US var också med men
representerade klubbarna.
Det var ett mycket bra och intressant årsmöte men man skall h elt klart
vara mer förberedd. Det var många motioner som behandlades och
samtliga har tagits upp på SvBf: s årsmöte men det var svårt ibland att
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stå för det beslut som SvBf har kommit fram till på årsmötet. Vi i SvBf
får försöka att behandla motionerna bättre på årsmötet och de som åker
iväg nästa gång på SBF:s årsmöte skall vara mer förberedd genom att
styrelsen går igenom programmet tillsammans innan.
11)

Övrigt
LN och BA har ju gott instruktörsutbildning. Åker de ut till klubbar för att
instruera så skall de få betalt. Summan beror på hur många deltagare
som är med och pengarna går till dem själva.
SH vill skicka ett brev till SBF:s ordförande, Ingela Eriksson om boulens
framtid. Han skall först skriva till oss övriga i styrelsen så att vi alla kan
stå för det som skrivs.
Är det en skrivelse som skall ut till klubbar eller på något sätt göras
offentligt utanför styrelsen så skall det alltid ut till alla
styrelsemedlemmar för ett godkännande.

12)

Nästa möte
Nästa möte är i Vinäs boulehall fredag den 7:e juni kl. 19:00

13)

Mötesavslut
Ordförande PR tackar alla för deltagandet och ser fram emot det
kommande året i styrelsen.

Sekreterare:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Börje Andersson

