Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid styrelsemöte med Svealand Bouleförbund
Trosa den 29 mars 2015 kl. 11.00 – 16.00
Närvarande: Ronny Forsberg (RF), Therese Roselin Göthe (TRG), Marie Nordin (MN),
Börje Andersson (BA), Fredrik Dahlén (FD), Benjamin Berndtsson (BB),
Eric Ericsson (EE)
Ej närvarande: Linda Gellerbrandt (LG), Håkan Bergström (HB)
§1 Ordförande öppnar mötet
§2 Mötet beslutade att välja Fredrik Dahlén till justerare för dagens protokoll
§3 Mötet godkände dagordningen
§4 Mötet gick igenom föregående protokoll från den 14 mars 2015
Protokollet justeras efter rättning av stavfel.
Mötet beslutade att göra ett underlag till sekreteraren med hela styrelsens
underskrifter, detta för att underlätta justeringen av protokoll.
§5 Ekonomi
MN har haft kontakt med Lars Andersson (förra kassören). De kommer att träffas och
föra en överlämning av ekonomin. Ingen information just nu i och med detta. Inga
ekonomiska transaktioner är gjorda efter årsmötet.
§6 Inkomna och skickade brev
TRG har besvarat en fråga i gästboken. TRG kollar även med Bertil Jacobsson om
nyhetsbrev till föreningarna.
§7 Kommande och genomförda arrangemang
a) Svea Indoor
Information om finalspelet skickas ut till veckan. Spelas i Uppsala och
Gävle. Efter diskussion beslutade styrelsen att tidsbegränsa gruppspelet
spelet till 1,5 timme. Särskiljningsspelet i öppen klass begränsas till 20
min och utgångspoäng 0-0.
I V65 föreslås det avgöras på klotdiff i gruppspelet.
Öppen klass, 14 lag anmälda. Monrad.
b) Lag DM V55 och V65
Genomfördes förra helgen. Fått in klagomål spelformen för lag DM
V55+V65. Drog ut på tiden. Finalen var klar 23.00 på kvällen. Kan
konstatera att det inte var ett bra arrangemang. Inför nästa år så måste vi se
över kostnaden för arrangemanget då vi idag går back på V55 klassen.
Förslag finns om att slå ihop klasserna så det blir ett DM (tex V60).
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För att kunna ändra detta krävs det ett årsmötesbeslut. Styrelsen med F D i
spetsen utreder frågan ifall vi ska kalla till ett extra årsmöte i sommar
under SM, för att diskutera ändring av spelformen för denna tävling inför
2016, till lag DM Veteran.
c) Mix DM
Genomförs i Björklinge (utanför Uppsala) den 30-31 maj. UPS står som
arrangör. TRG påminner/hjälper UPS med en inbjudan.
d) Stora DM
Genomförs i Näs den 15-17 maj. Inbjudan är utsänd.
e) Seriespelet
Genomförs i Mora den 13-14 juni. FD har mailat ut en länk till
föreningarna där V65 ska anmäla sig.
f) SvBF Årsmötet 2015
Genomfördes på Tärna Folkhögskola den 14 mars. Årsmötesprotokollet är
inte justerat än pga. flunsa/magsjuketider. Så snart det är justerat skickas
det ut till föreningarna samt läggs ut på hemsidan.
g) SBF Årsmöte 2015
Svealands Bouleförbund sänder följande personer till Svenska
Bouleförbundets årsmöte den 25-26 april på Scandic Crown i Göteborg:
 Ronny Forsberg
 Marie Nordin
 Fredrik Dahlén
Maria Bergström har erbjudit sig att hjälpa till att boka tågbiljetter mm.
FD utses till delegationsledare inför årsmötet. Alla får i uppdrag att läsa in
sig på alla motioner samt förbundsstyresens förslag.
§8 Styrelsen beslutar att utse följande ansvariga:
a) Utbildning – Börje Andersson.
Har förberett två instruktörsutbildningar (steg 1 + 2), en i norra distriktet
och en i södra distriktet. Återkommer med inbjudan med datum, kostnad
mm. BA måste få klart med kursledare, platser mm. först. Även förslag på
att införa instruktörsträffar.
FD tog upp önskemål om utbildningar i BouleApp, SBF online och
arrangörskurser. Vill helst ha BouleApp och arrangörsutbildning på våren.
Återkommer om datum till hösten för utbildning i SBF online.
EE tar på sig att ta in offerter på att lägga utbildningar till sjöss, Viking
Line, Silja och Birka.
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b) Ungdom – Håkan Bergström
HB jobbar med ”Vi i 6an”.
RF informerar även om en aktivitet som Trosa Boulesällskap ska
genomföra 14 – 16 maj för att aktivera nya ungdomar för att börja spela
boule.
c) Dam – Styrelsen beslutar att skjuta på denna fråga.
d) Öppen – Styrelsen beslutar att skjuta på denna fråga.
e) Veteran – Styrelsen beslutar att skjuta på denna fråga.
f) Tävling – Fredrik Dahlén
g) Svea Champ-gruppen – Styrelsen beslutar att lägga ner denna grupp.
h) Generations DM- gruppen – Styrelsen beslutar att förändra tävlingen
Generations DM. Detta för att göra den mer attraktiv. Förslag att ersätta
formen med en distriktstävling utan DM status. Frågan tas upp på ev extra
årsmöte i sommar.
i) Domaransvarig – Stefan Berndtsson tillika adjungerad i SvBFs styrelsen.
Stefan har även gjort en populärutgåva av reglerna som ska skickas ut till
klubbarna.
Punkterna c – e vill styresen fortsätta jobba med. Behövs dessa ansvariga?
Kan vi skriva tydligare beskrivningar av uppdragen a + f som på ett tydligt sätt
innefattar c-e?
§9 Övrigt
Inga övriga frågor finns.
§10 Nästa möte
9 maj i Eskilstuna, kl.19.00
12 juni i Mora, kl.19.00
15 juni kl. 16.00, extra årsmöte, direkt därefter styrelsemöte.
14 augusti i Flen, kl.19.00
§11 Mötesavslut

________________________
Therese Roselin Göthe
Sekreterare

________________________
Fredrik Dahlén
Justerare

