Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 140406
Närvaranade: Patrick Roselin (PR), Börje Andersson (BA), Sid Huntley (SH),
Håkan Bergström (HB), Maria Bergström (MB), Fredrik Dahlén (FD), Gina
Eriksson (GE)

1)

Mötets öppnande
PR öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2)

Val av protokollsjusterare för mötet
Till protokolljusterare väljs FD

3)

Godkännande av dagordning
OK

4)

a) Föregående protokoll 140307
Protokollet läggs till handlingarna
b) Konstituerat möte 140308
Protokollet läggs till handlingarna

5)

Ekonomi
Då LA inte är närvarande går PR igenom ekonomin. Det är många
klubbar som tycker att LA sköter ekonomin bra. Styrelsen känner sig
också trygga med den genomgång vi får. Är det några frågor får vi
gärna kontkata LA.

6)

Inkomna och skickade brev
Fler ifrån styrelsen har haft kontakt med Näs IF ang. MIX DM. FD åker
dit och stöttar NÄS.
GE har fått förfrågan om tränarutbildning steg 2.
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Kommande och genomförda arrangemang
a) Distriktets årsmöte
Det var inte så många kanske det beror på att det förlades i Bollnäs.
Brukar vara mellan 35-50. Dåligt att man inte anmält sig. 6-7 st. kom
och inte fanns anmälda. Det är dags att boka Tärna för Bouletinget
FD gör det. Sten-Åke bergström har tackat ja till att representera
Disciplinnämnden.
b) Förbundets årsmöte
MB skall skicka ut SBF: s motioner till de som åker med besluten vi
tog på SVBF:s årsmöte.
Varje distrikt skall berätta om sin verksamhet. SvBF kommer att
prata om Svea Champ och generations DM.
De som åker ner skall ses på fredagkvällen och gå igenom
motionerna. Motionen som SVBF missade att skicka till SBF kommer
att komma upp ändå på SBF:s årsmöte.
Styrelsen diskuterar hur vi kan stärka ekonomin i förbundet och få
fler medlemmar till Boulesporten.
Lars Nilsson kommer vi i distriktet att rekommendera som
representant i förbundet.
c) Bouletinget 2011
Anledningen till att vi går igenom detta är att det på årsmötet 2013
saknades togs upp man kom med många tankar och idéer på
Bouletinget 2011 men man hade inte fått sett något av det.
Vi går igenom punkt för punkt.
d) Lag DM V55, V65
Det genomfördes i Borlänge. 13 i V65 och 12 i V55 tyvärr har vi fått
stryka lag ifrån en del lag ifrån klubbar som har anmält fler lag.
Styrelsen skall se över detta. Det är alldeles för lite att bara kunna ta
emot 12 lag. Detta har det diskuterats tidigare. FD skall komma med
ett förslag.
e) MIX DM
FD åker till Näs och stöttar dem i tävlingen.
f) Svea Indoor
MB har fått mail ifrån Nils ang. inbjudan till finalen. MB skickar ut
den till klubbarna ikväll. Hittills har det flutit bra.

8)

Ansvarsområde
a) Utbildning
FD har forskat i utbildningsmöjligheterna gällande Boule App och
tävlingsarrangemangsutbildning. Utbildningen kommer ske den 3-4
maj. Styrelsen är överrens att det förläggs på Scandic i Borlänge.
900: - inkl. boende, 900: - inkl. boende. FD skriver en inbjudan och
skickar ut till klubbarna. BA tar emot anmälningarna.
BA kommer att ta över Lenas roll.
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b) Ungdom
HB och Andreas Dandanell ifrån ÖSK har diskuterat lite om
ungdomsutvecklingen för Boulen. En tanke är att starta ut en Vi i
femman i Boule i Svealands distrikt. HB tar kontakt med Andreas
och staplar upp hur tanken är uppbyggd.
c) Dam
GE skall kontakta Ulla för att försöka ta vid och utveckla
damverksamheten. Feedbacken för uppdelning bland damer har inte
varit så positivt men man skall försöka innan man kan göra en
utvärdering.
d) Öppen
HB har inget att säga om den öppna klassen.
e) Veteran
2015 kommer vi att prova skytte i V65 i DM i distriktet. Sydsvenska
distriktet skall också prova. Och i andra distrikt. För att ev. prova i
SM 2016.
f)

Tävling
Det var ett stort misstag att vi hade en tävling under årsmötet. Vi
måste se till att det är tomt i tävlingskalendern.
Det kommer inga andra lag till seriespeletet öppen klass ifrån något
annat distrikt som det tidigare var tal om.
MB skall i samarbete med ÖSK gå ut med en inbjudan till stora DM:
Eric Ericsson kommer att maila inbjudan till propagandatävling för
juniorer.
Anmälan för seriespelet V65 är stängd på nätet. FD skall till nästa
möte gå igenom seriespelet och göra en sammanställning på alla
klasser.

g) Svea Champ gruppen
FD kommer att sammankalla till ett möte. Nils Stenbeck har åsikter
gällande Svea champ.
h) Generations DM gruppen.
FD kommer att etablera en kontakt med Sörbyängen som kommer
att arrangera generations DM.
i)

9)

Domaransvarig
Stefan Berndtsson är ju domaransvarig och vi i styrelsen skall se till
att han känner ett stöd ifrån oss. PR skall prata med honom och
bjuda in honom till ett av våra möten.

Övrigt
Vi har en suppleantplats vakant i styrelsen och vi skall se till att den
fylls. PR skall kontakta Bertil Jakobsson om han är intresserad att ta
den platsen.
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10)

Nästa möte
Telefonmöte måndag den 5:e maj kl. 19:00.

11)

Mötesavslut
Ordförande PR tackar alla

för deltagandet.

Sekreterare:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Håkan Bergström

