Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 131006
Närvaranade: Patrick Roselin (PR), Lars Andersson (LA), Fredrik Dahlén
(FD), Sid Huntley (SH), 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 FD

3)

Godkännande av dagordning
En punkt har kommit till. Godkännande av dagordning och föregående
mötesprotokoll sitter ihop på kallelsen men vi gjort två punkter av dem.
Punkt 3: Godkännande av dagordning och Punkt 4: Föregående
mötesprotokoll.
.
Föregående mötesprotokoll 130607
Punkt 6 Svea Indoor passar inte in SBF-Online
Ekonomi: Lasse har skickat iväg ett brev till BK om betalning
på dator och abonnemang. Vi inväntar fortfarande första betalningen.

4)

5)

Ekonomi
Alla som har arrangerat tävlingar har betalat sina sanktionsavgifter.
Ekonomin ser bra ut.
DM tävlingarna ligger under än vad som är budgeterat.
Bidragen har ökat då vi får bidrag från andra län. Lasse och Patrick
skall gå igenom bidragsansökningar grundligt för att se om vi kan få in
mer. Ang. pokaler kommer vi ta upp detta på bouletinget.

6)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Svea Indoor
Nisse har givit förslag på förändringar. Men vi har beslutat att det
skall vara som det har varit en omgång till.
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b) DM: Stora, mix, lag
MIX DM 2014 kommer att läggas 10-11 maj då det inte finns några
andra helger att lägga det på. Trippel på lördagen och Dubbeln på
söndagen.
Stora DM-helgen 2014 kommer att vara 30,31,1 maj/juni fred lördag
söndag. Skytte och singel gå inte att få in någon helg därför blir det
som förra året på fredagen. Trippel lördagen och dubbel på
söndagen. Det öppna- och dam skyttet för SM kommer att gå på SMveckan.
När det gäller Lag DM 2014 så kommer V55 & V65 spelas den 22-23
mars och Lag DM öppen & Dam den11 12 oktober.
LAG DM 2013 kommer att spelas nästa helg och då är det 17 öppna
lag och 17 damlag som anmält sig.
c) Seriespelet
Seriespelet 2014 kommer att gå av stapeln den14-15 juni för
omgång 1 och 9-10 augusti för omgång 2.
Pokaler gällande seriespelet kommer som en diskussion på
Bouletinget.
d) SM
De svenska mästerskapen 2014 kommer att arrangeras i Växjö
V 29 mellan 13-19 juli. Sista anmälningsdagen blir runt 14 juni.
e) Bouletinget
Årets Bouleting är den 9november i Tärna. MB gör ett förslag
inbjudan och skickar ut till övriga medlemar i styrelsen som
granska den. Detta skall ske snabbt så att det kommer ut
klubbarna så fort som möjligt.
Några förslag på punkter ifrån styrelsen kommer att vara:
- Pokaler och priser
- Svea Indoor.
- Tävlingsverksamheten
- Generations DM
- Spelformer för de olika klasserna på DM och rösträtten
spelformerna i öppenklass på DM
7)

på
får
till

för

Datum för 2014 års arrangemang
Styrelsen går igenom nästa års arrangemang och alla tävlingar. Här är
de största:
8-9/2: Svea Indoor: Omg. 2
8/3: Årsmötet 8:e mars
22-23/3: LAG DM V55 och V65
5-6/4: Svea Indoor Final
10-11/5: MIX DM
30/5-1/6: Stora DM
16-17/8: Generations DM
11-12/10: LAG DM öppen och Dam
15/11: Bouleting
Det finns ju många fler datum på regionala och lokala tävlingar. Vissa
datum på tävlingar kan inte sättas än eftersom inte alla ansökningar har
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kommit in. MB går ut med påminnelse till klubbarna ang. lokala
tävlingar. FD kollar med förbundet om de regionala.
Vad gäller nästa år ser det inte så bra ut eftersom det inte finns så
många regionala tävlingar. Det saknas även damtävlingar och
juniortävlingar.
8)

Inkomna och skickade brev
MB har fått brev från Norra disciplinnämnden ang. xxx om osportsligt
beteende under SM, V 65 singel i poolspelet. Kuvert har kommit in med
sanktionsansökningar. FD Bokar tid med revisorn för öppnande av
kuverten.

9)

Ansvarsområden:
a) Utbildning
LN har kontaktat Mathias Thorell och Anders Gerestrand och båda
är villiga att utföra en instruktörsutbildning steg 1 16-17 november.
1100: - med mat och boende. LN kontakter Mathias om en utbildning
i Borlänge. Lena kommer att deltaga vid utbildningen och
domarkonferensen.
b) Ungdom
BA: Är inte närvarande
c) Dam
MB fick under seriespelet ett brev av US som skall ut till klubbarna.
MB ser till att detta sker så snabbt som möjligt.
d) Öppen
HB är inte närvarande men har fått till sig av öppna spelare att
monrad på DM inte är en bra spelform.
e) Veteran
SH hänvisar till sitt brev nummer 3 som kom ut till klubbarna i
somras.
f) Tävling
De regionala & lokala tävlingsansökningar som ligger inne nu
kommer FD att godkänna.
g) Sveachamp-gruppen
Tyvärr har gruppen inte hunnit träffas under året mer än att MB har
haft korta sporadiska möten med enskilda gruppmedlemmar under
året.
h) Generations DM- gruppen
FD har tagit fram ett förslag som kommer att diskuters på
bouletinget.

10)

Övrigt
Styrelsemöten blir väldigt långa och mer sällan. Vi beslutar nu att vi
varannan månad kommer ha telefonmöte och varannan månad kommer
vi ses.
FD & PR har varit ute till Klotskallarna för att utreda den osämja som
fanns.
PR har blivit kallad till ordförandeträff men kan inte åka så MB åker
istället och representerar Svealands distrikt.
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Idag innan styrelsemötet fick styrelsen utbildning av SISU om
föreningslära och hur organisationen ser ut från förbund till distrikt till
klubb.
Ulf Söderström, domare har olyckligtvis ramlat ur domarregistret.
Styrelsen har försökt att med ljus och lyckta få tag på någon som vill
sitta med i disciplinnämnden och representera norra regionen.
11)

Nästa möte
Söndag den 27/10 telefonmöte 20:00. MB kommer att skicka ut
information till medlemmarna.
Sala 8/11-2013 17:00

12)

Mötesavslut
Ordförande PR tackar alla

för deltagandet.

Sekreterare:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Fredrik Dalén

