Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte (telefonmöte)131216
Närvaranade på telefonen: Patrick Roselin (PR), Lars Andersson (LA), Börje
Andersson (BA), Ulla Schönning (US), Lena Nordlund (LN), Håkan Bergström
(HB), 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
Styrelsen godkänner dagordningen.

4)

Föregående protokoll 131108
Punkt 6) Brevet till Gottsunda är skickat.
Protokollet läggs till handlingarna

5)

Ekonomi
LA går igenom ekonomin. 4 klubbar har ännu inte betalat årsavgiften. Vi
väntar ett tag med att skicka en påminnelse.
LA har haft kontakt med andra distrikt i landet för att ansöka om bidrag.
Totalt sett har vi i år erhållit 3129: - från Dalarna, 2200: - från Värmland,
1047: - från Gästrikland och 224: - från Hälsingland. Totalt ligger summan på
6600:-. Vi väntar fortfarande svar ifrån Uppland och Västmanland.
Vi har fortfarande inte fått några pengar från xxxx gällande dator och
abonnemang så PR kommer att hämta tillbaka datorn i början på 2014.

6)

Inkomna och skickade brev
PR har skickat ett brev till Gottsunda/ Uppsala för att hjälpa till att lyfta
fram boulen.
Vi har fått in en motion ifrån MOR som styrelsen kommer att styrka och
skicka vidare till SBF. PR ser till att SBF får motionen. Motionerna som
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kommer in kommer naturligtvis att tas upp på SvBf:s årsmöte. SvBf:s
styrelse kommer att titta på motionshanteringen då vi måste få in
motionerna i tid så vi i distriktet kan hantera dem innan de skickas
vidare till SBF. Som det är i nuläget så skall motionerna vara SBF
tillhanda innan SvBf har haft sitt årsmöte.
Det har kommit en inbjudan till Distriktskonferens i hälsingland den 9:e
april. PR skall se om han kan delta.
Styrelsen har fått ett tackbrev ifrån Britta Olby och Sid Huntley då vi har
skickat en blomma till dem för att visa våran tanke.
7)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Bouletinget
PR har fått höra att många tyckte att det var ett av de bättre
Bouleting som var nu i höstas. Det var många bra diskussioner. LA
har hört ifrån några som var med för första gången att det var lite
jobbigt att det är några som pratade mycket mer än de andra. MB
har hört att man är väldigt nöjd med den nya ordförande och
kassören. Det är bara att ta åt sig PR och LA!
US har skrivit ett tillägg på sitt brev till klubbarna. MB skall skicka
iväg brevet till klubbarna.
MB har forskat lite i priser gällande stora DM. I två andra disktrikt så
har man prispengar och inga pokaler. Men forskningen fortsätter.
b) Svea Indoor
Det är större uppslutning i år. 74 lag deltar denna omgång. På alla
ställen har första sammandraget fungerat jättebra.
c) Förbundsmöte 2014
Kommer att v ara liksom förra året i Göteborg helgen 12-13 april.
Detta medför ju mer kostnad för Distriktet eftersom deltagarna måste
åka dagen innan. Dessutom kan man dra ner på kostnaderna ifrån
SBF då man inte behöver ha enkelrum till alla. Denna punkt lämnar
vi till nästa styrelsemöte.
d) Årsmöte 2014
PR bokar Tärna till den 8 mars. MB tar reda på vilka handlingar som
skall vara med. Det skall skrivas en verksamhetsberättelse för året
2013 och PR ber alla att tänka ut och skriva ner året som gått utifrån
sina ansvarsområden. MB skall läsa stadgarna när det gäller hur
lång tid innan man skall skicka iväg inbjudan och handlingar. MB och
PR kommer att höras och få ihop materialet.

8)

Ansvarsområden:
a) Utbildning
LN berättar steg 1 utbildningen som hölls nyligen var jättebra och
alla deltagare var väldigt nöjda. .
På bouletinget så diskuterades det om att det skulle behövas en
utbildning i hur man arrangerar en tävling. Det kommer att bli en två
dagars utbildning i Sala i vår. Ena dagen kommer att handla om hur
man arrangerar en tävling och andra dagen kommer det utbildas i
Boule App. LN kommer att kontakta Eric Ericsson och Fredrik Dalén
för att få hjälp med detta.
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b) BA försöker att lansera ungdomar att träna ungdomar Tyvärr har
inget konkret kommit fram. BA har haft kontakt med SISU ang. att få
bidrag till detta projekt och det skall inte vara några problem. BA
skall se till att få detta skriftligt ifrån SISU. BA har än så länge haft
muntlig kontakt med klubbarna men skall nu göra en skrivelse som
kommer ut. BA kommer även att åka på Svärdsjös träningar för att få
hjälp av Svärdsjö i at utbilda ungdomar. Kontakt med SÖR har BA
idag och de har lovar att hjälpa till. PR berättar att i Upplands
idrottsförbund så finns det prova på dagar där ÖSK skall försöka
visa upp Boulen i skolor. SH berättar att han har god kontakt med
Daniel Eriksson som idag spelar för Svenska ungdomslandslaget
och man kanske kan få hjälp av honom,
c) Dam
US har skrivit tillägg på sitt brev. MB ser till att det går ut till
klubbarna.
d) Öppen
HB har inget nytt att berätta
e) Veteran
SH berättar att han vill jobba för en ny klassindelning där V55 och
öppen klass slås ihop. En motion har skrivits som styrelsen styrker
så att den skickas till SBF.
f) Tävling
FD är inte med idag så vi lämnar den punkten.
g) Svea Champ-gruppen
Gruppen hade en brainstorming efter Bouletinget. MB skall försöka
till att få fart på gruppen näst år då det inte har varit några ”riktiga”
träffar under 2013. PR skall kontakta FD om vilka tävlingar som
ingår i Svea Champ 2014.
h) Generations DM-gruppen
Gruppen har inte haft några möten på sista tiden.
9)

Övrigt
Valberedningen saknar en person pga. Sjukdom. PR skall kontakta
valberedningen för att se om de kan hitta en till.
Det skall finnas en kartong med Gröna västar som är till styrelsen.
Detta skall syrelsen forska i var den är någonstans.

10)

Nästa möte
Då styrelsen har fått godkännande på Bouletinget att få en helg för att
styra upp och bena upp många olika områden så skall vi ses nästa
gång i Tärna helgen den 25-26/1.
Start kl 09:00 på lördag den 25:e/1
Avslutning ca kl 15:00 söndag den 26:e/1

11)

Mötesavslut
Ordförande PR tackar alla för deltagandet.
Alla önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Sekreterare:
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[Skriv text]

[Skriv text]

4

Svealands Bouleförbund

Maria Bergström

[Skriv text]

Börje Andersson
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