Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte (telefonmöte) 140505
Närvaranade på telefonen: Patrick Roselin (PR), Fredrik Dahlén (FD), Lars
Andersson (LA), Börje Andersson (BA), Gina Eriksson (GE), Maria Bergström
(MB)
Frånvarande: Sid Huntley (SH), Håkan Bergström (HB)
1)

Mötets öppnande
PR öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2)

Val av protokollsjusterare för mötet
Till protokolljusterare väljs LA

3)

Godkännande av dagordning
4a) & 4b) tas bort utan det är bara 4) som gäller
Styrelsen godkänner dagordningen. 7a) byts ut från Distriktets årsmöte
till Boule App utbildningen.

4)

Föregående protokoll 140406
Styrelsen går igenom föregående
handlingarna

5)

protokoll innan

det

läggs till

Ekonomi
LA går igenom ekonomin
Vi har sökt bidrag ifrån alla distrikt och de som inte vill ge oss något
bidrag har vi skrivit att vi vill ha en motivering till varför.
Vi har inte fått in sanktionsavgiften ifrån ÖSK. PR kontaktar ÖSK ang.
detta.
Styrelsen måste bli bättre på att få in en rutin på att skicka/ge
resefaktura för styrelsemöten till LA. Det är så tråkigt när vi halkar efter
med sådant som vi själva kan göra något åt.
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6)

2

Inkomna och skickade brev
Vi har fått ett mail ifrån Stefan Berndtsson ang. domarutbildning och
kostnadsförslag. (se bifogat mail).
MB har ifrån LBJ fått ett vidarebefordrat mail som ursprungligen
kommer ifrån Pang Petanque. De kan inte hitta sina anmälda lag i
Seriespelet V65.
LA berättar att det är totalt 21 lag som har anmält sig och betalat in
seriespelsavgiften för V65: PAN 2 lag, ÖSK 2 lag, TRO 2 lag, UPS 4
lag, OBS 3 lag, KLO 1 lag, LBJ 1 lag, BLK 1 lag, NÄS 1 lag, LEK 1 lag,
FLE 1 lag, FFB 1 lag, KRY 1 lag.
FD kommer komma med ett förslag hur sammandraget kan läggas upp
MB har gått ut med inbjudningar till Seriespelet och St ora DM till
klubbarna och hemsidan. MB skall skicka kopia till övriga i styrelsen så
de vet vad som går ut till klubbarna ifall det kommer frågor.

7)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Boule App utbildningen helgen den 4-5/5-14
Responsen ifrån kursen har varit mycket positivt. Många tyckte att
det var lätt att förstå och proffsigt utfört. Så vi lyfter på hatten för FD
som skall ta åt sig äran.
b) Förbundets årsmöte 2014
PR berättar om årsmötet. I sin helhet var det ett bra möte med
många diskussioner i mindre grupper. Många diskussioner handlade
om SBF:s budget och var pengarna tar vägen. Lite tråkigt avslut som
kändes obehagligt då en deltagare pekar ut en annan på ett negativt
sätt. Varje distrikt hade några minuter till att prata om sin
verksamhet. FD och MB pratade om SVBF:s verksamhet om
ungdomssatsning gällande generations DM, ”Vi i 6:an” projektet
samt ungdomslägret i höst och vi fick mycket bra kritik efter vårt
framförande ifrån andra distrikt. Lars Nilsson har blivit invald i SBF:s
styrelse som representant för SVBF.
c) Mix-DM
NÄS arrangerar detta till helgen och FD kommer att vara med som
stöd i sekretariatet. Allt känns under kontroll.
d) Stora DM
Kommer att arrangeras i Botaniska trädgården i Uppsala av ÖSK
sista helgen i maj. Inbjudan har skickats ut till klubbarna.
e) Seriespel omg. 1
Kommer att arrangeras av LBJ och GBS i Gävle och inbjudan har
gått ut till klubbarna.

8)

Ansvarsområden
a) Utbildningsansvarig
Börje funderar om SBF kan gå in och hjälpa till med bidrag till bla
utbildningar. FD kollar upp detta.
b) Ungdomsansvarig
HB är inte närvarande men MB berättar att han har varit i kontakt
med SBF och kunnig person gällande ”Vi i 6-an” projektet.
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c) Damansvarig
GE har varit i kontakt med Ulla S (före detta damansvarig) för att
kunna ta vid. Vi skall försöka få igång en provtävling md
damuppdelningen V60 och under V60. MB berättar att det har gått ut
en inbjudan ifrån EBP till en tävling där V60 dam skall prövas som
en ny klass i vårt distrikt.
d) Ansvarig för Öppen klass
HB är inte närvarande så vi lämnar den punkten
e) Veteranansvarig
SH är inte närvarande så vi lämnar den punkten
f) Tävlingsansvarig
FD har inget att säga mer än det som sades under punkten 7c).
g) Svea Champ gruppen
FD skall gå ut med en kallelse till möte för de som är med i gruppen
h) Generations DM gruppen
FD skall kontakta Lars Nilsson ifrån SÖR då det är de som skall
arrangera detta.
i) Domaransvarig
PR har pratat med Stefan Berndtsson om att han skall vara kopplad
till styrelsen så att han ibland kan vara med på möten för en
diskussion om domare till tävlingar mm. Se även punkt 6.
9)

Övrigt
PR har kontkatt Bertil Jakobsson för en förfrågan om han vill sitta som
suppleant i styrelsen. Bertil tackar för visat förtroende men pga. av
tidsbrist så har han tackat nej. Styrelsen får fortsätta att leta ersättare.
LA berättar om Sids 80 års firande i Vinäs och att MB var på plats för
att gratta SH. SVBF skall också göra något för att uppvakta Sid på hans
födelsedag och hans engagemang i Boulen.

10)

Nästa möte
I Uppsala den 30/5-2014 kl. 18:00

11)

Mötesavslut
Ordförande PR tackar alla

för deltagandet.

Sekreterare:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Lars Andersson

