Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte (telefonmöte) 140126
Närvaranade på telefonen: Patrick Roselin (PR), Fredrik Dahlén (FD), Lars
Andersson (LA), Börje Andersson (BA), Ulla Schönning (US), Lena Nordlund
(LN), Sid Huntley (SH), 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
Styrelsen godkänner dagordningen.

4)

Föregående protokoll 131216
Protokollet läggs till handlingarna

5)

Ekonomi
LA går igenom ekonomin. Den ser ganska bra ut men hade kunnat sett
ännu bättre ut om vi inte hade haft eftersläntande fakturor från 2012.
Eftersom vi fortfarande inte har fått några pengar från xxx gällande
dator och abonnemang så har PR kommit överrens med vederbörande
att den 4/2 åker PR och hämtar tillbaka dator och modem samt en
kartong med västar och en pärm med gamla dokument som tillhör
Svealands Bouleförbund.
LA har försökt att ringa till xxx men numret är stän gt för inkomna
samtal.
Det är tre klubbar som har lagt ner sin verksamhet vid årets slut och det
är HUD, MÄL och FEB. (RUN?).
Två nya klubbar har kommit till Distriktet: Arboga och Boda Boule
Fighters. Vi välkomnar dem till SVBF.
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6)

Inkomna och skickade brev
Motioner har kommit in både till SVBF:s årsmöte och till SBF:s. MB
skickar ut dem till övriga i styrelsen. Det har kommit in lite fler
responser på brevet ifrån US ang. damklassen.

7)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Styrelsens konferenshelg
Eftersom vi i styrelsen har fått i förtroende att ha en helg där vi kan
arbeta i lugn och ro med många delar i SVBF så hade vi bokat in en
helg men den är nu flyttad till den 15-16 februari. LA skall komma
med mer information om tid och plats. Viking Line är ett förslag.
.
b) Årsmöte 2014
MB har börjat skriva en årsmöteshandling och skickat ut till styrelsen
som i sin tur skall granska och fylla i sina ansvarsområden.
Tävlingsbestämmelserna skall FD och MB titta på gemensamt. FD
skall skriva tävlingsresultaten för 2013. MB skall skriva en inbjudan
till årsmötet som kommer att gå ut till klubbarna nästa vecka.

8)

Övrigt
Ingen har något att ta upp på övriga frågor.

9)

Nästa möte
15-16 februari återkommer om plats

10)

Mötesavslut
Ordförande PR tackar alla

för deltagandet.
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