Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsekonferens 140215-140216
Närvaranade: Fredrik Dahlén (FD), Lars Andersson (LA), Börje Andersson
(BA), Ulla Schönning (US), Lena Nordlund (LN), Maria Bergström (MB)
1)

Mötets öppnande
Då PR är frånvarande så träder FD in och öppnar mötet samt hälsar
alla välkomna.

2)

Val av protokollsjusterare för mötet
Till protokolljusterare väljs HB

3)

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

4)

Föregående protokoll 140126
4)PR har hämtat datorn hos xxx och fått annat som tillhör SvBf.
6) En motions kulle ha skickats till SBF men finns inte med bland
motionerna som kommer ifrån SBF. MB ser över vad som ha hänt med
denna motion.

5)

Ekonomi
LA går igenom ekonomin. Vi i styrelsen har minskat ekonomin tack vare
att vi har våra telefonmöten. Kvaliteten på mötena blir inte lika bra så
till det här året får den nya styrelsen försöka ha telefonmöte varannan
gång. Förra året blev det lite väl många telefonmöten.

6)

Inkomna och skickade brev
Under Bouletinget fick vi ifrån Eric Ericsson (FBP) förlag på olika
grupper man skulle kunna starta upp som han var intresserad av att
delta i. Den nya styrelsen får se över detta på första styrelsemötet de
skall ha.
Eric Ericsson har mailat till styrelsen och bett om ett anlägg ningsbidrag.
FD kontakta Eric ang. detta för att få lite mer information.
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HB har skrivit ett brev till öppen klass. Styrelsen godkänner brevet och
MB ser till att det kommer ut till klubbarna.
Det har kommit ett förtjänst tecken till en person i en klubb. MB skall ta
med sig tecknet och motiveringen till årsmötet.
Det har kommit ett mail ifrån SBF. De vill ha in våra utbildningar samt
deltagarlistor på det vi haft under år 2013. Vi har haft domarutbildning
och instruktörsutbildning samt att styrelsen varit på en första utbildning
med SISU. LN ser över deltagarlista och skickar till SBF.
Vi har fått en inbjudan till årstämma för Dalarnas idrottsförbund -SISU
idrottsutbildarna den 9:e april i Falun på Lugnet. LA går på denna.
7)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Bouletinget 2013
En fråga som Patrick ställde då var om vi i SvBf:s distrikt skall ha en
representant i SBF.
Styrelsen får i uppdrag att till nästa styrelsemöte se ut var sin
kandidat. Han/hon skall naturligtvis tills dess blivit tillfrågad.
DM
kommer att komma upp på punkt 8 f).
Svea Indoor
Kommer senare i dagordningen på punkt 7 c).
Priser
En kort diskussion uppkom gällande priser till DM. MB fick då i
uppdrag att höra sig för med andra distrikt.
Två distrikt har svarat och de delar ut prispengar. Mer om DM
återkommer under punkten 8 f).
Utbildningar
Det finns stort önskemål om utbildning i Boule App och i hur man
arrangerar en tävling. Det disluterades att om man skall få arrangera
en tävling så skall man genomgått en certifiering. Alla tyckte det var
en bra idé och vi skulle försöka få till en sådan utbildning under
2014 och certifieringen skulle börja gälla från år 2015.
Styrelsen anser att i nuläget är detta inte genomförbart då vi har
riktlinjer utifrån SBF:s tävlingsbestämmelser. Det är svårt att utse
vem som skall certifiera klubbarna/ individerna. Däremot så skall ju
naturligtvis SvBf hjälpa till om det behövs vid tävlingar och stötta de
klubbar som vill arrangera tävlingar. FD återkommer om tid och
datum för en BouleApp utbildning.
LN har sett över vilka som har gått instruktörsutbildning steg 1 och
steg 2. SBF kommer också att uppdatera LN om vilka som gått
tidigare och skicka informationen till LN. De som LN vet idag
kommer hon se till att de hamnar på hemsidan.
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Ungdom
Under Bouletinget så diskuterades det länge om ungdomar och
ungdomssatsning.
BA har kontaktat Sörbyängen och Boulett och de är villiga att hjälpa
till med att instruera ungdomar. BA kommer att göra en
sammanställning av ett projekt som han vill starta upp ang.
rekrytering av ungdomar och skicka ut till klubbarna. SISU och
idrottlyftet är involverade i projektet.
Dam
US har gått ut med ett brev både före och efter Bouletinget ang. ny
åldersuppdelning. Responsen har varit väldigt liten. Men den lilla
respons hon har fått är att några är för indelningen och några är
emot då man anser att damklassen kommer att dö ut då för det finns
inte den mängden för en uppdelning.
Veteran
På Bouletinget så diskuterades det bl.a. om att man kunde utveckla
V65 tävlingarna mer på vardagar.
Detta har ju påbörjats och blivit väldigt bra så vi fortsätter med detta.
SH har gått ut med tre brev under det år som varit.
Det har skrivits en motion som skulle till SBF MB skall forska vad
som har hänt med den motionen.
Många V55 har gått upp till V65. V55 klassen håller på att bli ännu
färre.
Motioner
En incident hände under Boule SM.
Det har skrivits en motion till SBF gällande straff och dom . Vi måste
veta skillnaderna och få mer klarhet.
FD kontaktar SBF. Styrelsen skall jobba mer mot SBF.
Kommer mer om motioner på punkt 8 e).
Hemsidan
Vi diskuterade önskemål om hemsidan. Man vill kunna visa vilka
samarbetspartner och sponsorer man arbetar emot.
MB kontaktar Bertil ang. sponsorplats. Detta kan ju ge en ekonomisk
förbättring för distriktet.
Övrigt
ÖSK har en idé gällande ungdomsläger under SM 2015. BA
kontaktar ÖSK ang. detta. Mer om ungdom kommer under punkt 10
b).
Detta är första gången som MB har varit med om att man grundligt
gått igenom ett Bouleting efter att det varit. Jättebra att vi kan g e
respons på allt som kom upp. Under årsmötet 2013 så fick den nya
styrelsen i uppdrag att gå igenom Bouletinget 2011. Det får den nya
styrelsen göra under året 2014.
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b) Lag-DM
V 65 och V55 kommer att gå i Borlänge i mars och inbjudan har gått
ut. MB och FD skall redigera den då det står lite konstigt i texten
under spelformen Monrad. Den kommer gå ut till klubba rna igen med
rätt formulering på spelformen. MB skall beställa priser.
c) Svea Indoor
Vår omgången är klar och vi har fått lag till final. I Uppsala fanns det
ingen domare. Vi skall se över detta och se över
tävlingsbestämmelserna för Svea Indoor. FD skall ta över denna
serie och tanken är att vi i framtiden skall kunna hanteera den i SBF.
Det är riktigt kul att det växer. MB skall beställa priser.
8)

Distriktets årsmöte
Det har kommit in kritik för att det är så långt bort för vissa klubbar
att åka till Bollnäs. Men eftersom Tärna var uppbokad den helgen
sen ett år tillbaka så beslutade styrelsen att lägga årsmötet i
Bollnäs. Då det gäller att åka en gång så tycker vi att man kan ha
överseende med detta för i år. Förra året delades det ut Diplom till
dem som har gjort något bra för SVBF under året. MB ser över vilka
som fick förra året och vi alla kommer med förslag till årets möte.
Styrelsen går igenom årsmöteshandlingarna.
a) Verksamhetsberättelsen
Vi går igenom den och reviderar.
b) Budget
På ungdomssatsningen kommer det bli att 2 poster en för Prins
Bertil Cup och en för ungdomssatsning.
c) Verksamhetsplan
Kommer att justeras med fler möten än vad som stod i förra årets
planering.
d) Stadgar
e) Motioner
Styrelsen tillstyrker och avslår motioner som kommit in och ger
motiveringar.
f) Slutord
PR har skrivit slutorden och FD kontaktar PR ang. ett tillägg på de
klubbar som var med och arrangerade SM 2013.
g) Tävlingsbestämmelser
FD och MB kommer att gå igenom dessa och skicka ut nya förslag
till styrelsen. Dessa skall vara klart och tas med till årsmötet.
Generations DM och Svea Indoor skall med samt att priser kommer
att justeras.
h) Tävlingsresultat
FD och MB kommer att göra klart resultaten för 2013 och ta med till
årsmötet.

Svealands Bouleförbund

5

9)

Svenska Bouleförbundets årsmöte i Göteborg den 12 april
FD, LA och MB åker och vid omval/nyval vid SvBf:s årsmöte justerar
den nya styrelsen vilka som åker. Då vi alla hade enkelrum förra
året så blev kostnaderna väldigt höga för SvBf. MB skall kontakta
SBF ang. detta så vi kan få dubbelrum i den utsträckning och
könsfördelning det går.

10)

Ansvarsområden
a) Utbildning
En Boule App utbildning kommer att genomföras i april i år . FD och
LN skall se över datum och plats. FD kommer att skicka ut en
inbjudan.
b) Ungdom
FD tycker det är ett bekymmer med tävlingar och Svea Champ när
det gäller ungdomssidan. FD skall titta på de tävlingar som ingår i
Svea Champ och lägga på ungdomsklasser i de tävlingar som går.
Se mer under Bouletinget ungdom.
c) Dam
US skall arrangera ett försök till tjejträff där det kommer att bli en
tävling med en uppdelning på under 60 och över 60. Dessutom
kommer det att bli en damutbildning. US skall kontakta Lotta
Larsson.
d) Öppen klass
HB har skrivit ett brev som skall gå ut till alla klubbar.
e) Veteran
En motion har kommit till SVBF som skulle vidare till SBF men det är
väldigt olyckligt att den inte finns med bland motioner som SBF
skickat ut. MB skall kolla upp var den har tagit vägen.
SH är inte närvarande men vi vet att han jobbar på f ör att försöka
höja statusen på V 65:or.
f) Tävling
Sista anmälningsdatum bestäms vara den 31/3 för seriespelet i V65
klassen. FD har gjort ett anmälningsformulär på nätet för V65.
Bekräftelse görs via betalning senast den 31/3.
Tävlingsresultaten för år 2013 skall fastställas.
g) Svea Champ- gruppen
I den ingår Lars Nilsson från SÖR, Magnus Kölgran ifrån LBJ, FD
och MB. Denna grupp har inte fungerat så bra under året 2013 då
man har haft ambitionen att träffas fysiskt. MB har försökt att prata
med gruppens medlemmar vid tävlingar och Brain stormat en gång
vid bouletinget 2013. FD tar nu över ansvaret för gruppen.
h) Generations DM- gruppen
FD har skrivit förslag på tävlingsbestämmelser för generations DM.
Vi provar oss fram och spelar efter dessa i år och justerar d em till
nästa år om det var något som inte fungerade.
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11)

Övrigt
Då Björn Knösch har sagt av sig sitt uppdrag som domaransvarig nästa
år skall vi försöka hitt någon ny. MB kontaktar Björn Knösch för att få
en klarare bild av vad som ingår i det ansvaret. Inga Stenbrink kom upp
som förlag och MB skall kontakta henne och se om intresset finns.

12)

Nästa möte
Den 7 mars kl:17 på Bollnäs folkhögskola.

13)

Mötesavslut
Fredrik Dahlén tackar alla för en trevlig konferens.

Sekreterare:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Håkan Bergström

