Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 140922
Närvaranade på telefonen: Patrick Roselin (PR), Fredrik Dahlén (FD), Lars
Andersson (LA), 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 LA

3)

Godkännande av dagordning
Punkt 7 får fler underrubriker, f) Ordförandekonferens, g) Prins Bertil s
Cup, H) Regelkurs. Det som står under punkt 8 stryks helt. Så punkt 8
blir då Övrigt, punkt 9 Nästa möte och punkt 10 Mötesavslut.

4)

Föregående protokoll 140624
Vi går igenom föregående protokoll innan det läggs till handlingarna.

5)

Ekonomi
LA går igenom ekonomin.
Generations DM gick back med 7843:-. 390: - saknas i anmälningsavgift
ifrån ÖSK för generations DM. Gällande Prins Bertils Cup har styrelsen
satt ett tak på 10,000: -. Allt över det kommer deltagarna att få bekosta
själva.

6)

Inkomna och skickade brev
MB har fått ett mail ifrån Göthe Bäcklund där han avsäger sig sin
domarlicens.
MB har även fått en liten rapport om att Generations DM var en lyckad
och rolig tävling.
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7)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Seriespelet omg. 2
Var ett bra arrangemang av MOBS.
Då en dam ramlade och ambulans tillkallades så upptäcktes det att
en förbandslåda saknade innehåll. Detta är något som måste ses
över av styrelsen innan tävling arrangeras. Det var lite lite
bemanning i kiosken.
b) Generations DM
Ett brev har inkommit ifrån Per-Olov Augustsson med en liten
sammanfattning gällande tävlingen.
För att vara första gången så var det ett riktigt bra arrangemang men
då klubben skall ha ett arrangemangsbidrag och då priser tog upp en
ganska stor ekonomisk del så gick arrangemanget back ekonomiskt.
Så kan det inte fortsättningsvis vara. Styrelsen får se över hur
tävlingen kan arrangeras på ett mer ekonomiskt sätt till nästa år.
c) Lag DM
Då Gottsunda hallen inte går att använda för Lag DM öppen och
dam klass så har Gefle Boulesällskap tagit över tävlingarna. Båda
klasserna kommer att gå av stapeln i Gefle Boulecenter. MB har
skrivit ihop en inbjudan och skickat den till Nils Stenbäck för
korrigering. Inbjudan kommer att skickas ut så fort som möjligt.
d) Svea Indoor
Kommer att spelas 29:e och 30:e november. MB skriver ihop en
inbjudan och skickar till FD för granskning och korringering innan
den mailas ut till klubbarna och sätts ut på hemsidan.
e) Bouletinget
Skall ske i Tärna den 15:e november.
Några punkter att behandla kommer att vara följande: Generations
DM, Ekonomi, tävlingsbestämmelser samt SM 2015. MB skriver en
inbjudan och skickar till styrelsen för granskning och korrigering
innan den mailas ut till klubbarna och sätts ut på hemsidan.
f) Ordförandekonferens
SBF har bjudit in samtliga distriktsordförande till en konferens i
Varberg den 11:e-12:e oktober. PR kan inte delta så MB åker
istället.
g) Prins Bertils Cup
Vi har fått med fyra lag som kommer att delta. Då styrelsen har satt
ett tak på 10,000:- så kommer det att överskridas med 170: -. HB
kommer att kontakta berörda att lägga ut det från egen ficka.
h) Regelkurs
MB har fått en inbjudan till regelkurs ifrån domaransvarig Stefan
Berndtsson. MB kommer att skicka ut inbjudan till klubbarna.

8)

Övrigt
FD har skrivit ihop datum för nästa års olika arrangemang samt
handlingar för sanktionsansökan. FD mailar till MB som skickar ut det
till klubbarna. Ett problem med Lag DM V55 och V65 har uppkommit
och det är att det finns ett tidigare beslut på att dessa skall spelas
utomhus men FD kan inte hitta något datum för när det skall kunna ske.
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PR informerar styrelsen att han inte kommer att ta på sig uppdraget
som ordförande efter årsmötet 2015.
LA informerar styrelsen att även han kommer att avgå som kassör efter
årsmötet 2015.
.
9)

10)

Nästa möte
Per telefon 23/10 kl. 19:30.
Mötesavslut
Ordförande PR tackar alla

för deltagandet.

Sekreterare:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Lars Andersson

