Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 140530
Närvaranade på telefonen: Patrick Roselin (PR), Fredrik Dahlén (FD), Lars
Andersson (LA), Börje Andersson (BA), Gina Eriksson (GE), Sid Huntley (SH),
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 FD

3)

Godkännande av dagordning
Punkt 6) byts ut mot kommande och genomförda arrangemang och
inkomna och skickade brev tas bort.
Punkt 7) byts ut mot övrigt och ansvarsområden tas bort helt
Punkt 8) blir nästa möte, punkt 9) blir mötesavslut

4)

Föregående protokoll 140505
Styrelsen går igenom föregående
handlingarna

protokoll innan

det

läggs till

5)

Ekonomi
LA går igenom ekonomin

6)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Mix DM
Det var ett bra arrangemang med bra banomåde. FD var med och
stöttade samt hjälpte till på lördagen och tittade på, på söndagen.
b) Stora DM
Har ju börjat idag med singel och skytte. Tyvärr har det blivit
bekymmer med skyttet då alla inte hann med idag utan får skjuta
imorgon. FD tycker inte att det är ÖSK:s fel utan att det är distriktet
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som skall ta på sig detta. SH kommer att vara domare för skyttet och
ÖSK får fixa funktionärer. FD har under dagen prata t med en del
personer och man förstår att skyttet inte fungerar så vi avvaktar till
efter helgen.
c) Seriespelet
SÖR och OBS har strukit ett lag var. Eventuellt kommer ÖSK att
göra det också pga. bortfall från klubben.
7)

Övrigt
Det har blivit en fel hantering av XXX. Distriktet beslutade att stänga av
personen medan denna bara har fått en tillrättavisning utav Norra
Disciplinnämnden. En tillrättavisning är ingen avstängning. Vi i Distriktet
får ta på oss detta fel. Styrelsen skall kontakta SBF för klarare
restriktioner.
MB har kontaktat Bertil Jakobsson för att se om det går att som sponsor
få en plats på hemsidan och vad det skulle kosta. Det är inga problem
att få en plats och vi i styrelsen får bestämma kostnaden.
SH kommer att gå ut med mail och flygblad med information ang. V 65
skytte. SH kommer att skicka informationen till styrelsen före den går ut
till klubbarna.
GE som nyligen är tillsatt i styrelsen vill tacka för sig. Hon känner att
hon inte är någon föreningsmänniska. Styrelsen kommer att under
helgen ta kontakt med valberedningen då de alla är i Uppsala.

8)

Nästa möte
Per telefon 24/6 kl. 19:00. PR kommer att kontakta Stefan Berndtsson
(domaransvarig) för att se om han har möjlighet att vara med.

9)

Mötesavslut
Ordförande PR tackar alla

för deltagandet.

Sekreterare:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Fredrik Dahlén

