Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid styrelsemöte med Svealand Bouleförbund
Trosa den 9 maj 2015 kl. 12.00 – 16.00
Närvarande: Ronny Forsberg (RF), Therese Roselin Göthe (TRG), Marie Nordin (MN),
Fredrik Dahlén (FD), Benjamin Berndtsson (BB), Håkan Bergström (HB)
Ej närvarande: Linda Gellerbrandt (LG), Börje Andersson (BA), Eric Ericsson (EE)

§1 Ordförande öppnar mötet
§2 Mötet beslutade att välja Benjamin Berndtsson till justerare för dagens protokoll
§3 Mötet godkände dagordningen
§4 Mötet gick igenom föregående protokoll från den 29 mars 2015
Mötet beslutade godkänna protokollet.
§5 Ekonomi
MN har bekymmer med att hon inte fått årsmötesprotokollet än. Kan inte föra över
pengar från postgirot till bankgirot. TRG tar kontakt med Kenneth Mellin angående
protokollet. MN kommer att gå igenom så at alla föreningar som anmält sig till DM
betalar rätt avgift. FD meddelar att i år får juniorer som spelar i öppen klass betala 30
kr. I tävlingsbestämmelserna framgår det inte klart hur detta ska vara. Ny ändring blir
att alla i öppen betalar 100 kr oavsett ålder.
§6 Inkomna och skickade brev
Brev från Stefan Berntdsson, domaransvarig. Beslut om att distriktet tillsammans med
Trosa Boulesällskap arrangerar en domarkonferens. RF kollar med sina kontakter på
SISU ang bidrag. TRG meddelar Stefan att distriktet undersöker saken.
§7 Kommande och genomförda arrangemang
a) Svea Indoor
Finalspelen är klara. Uppfattningen om detta är att det gått bra. Svärdsjö vann
Öppen och Gävle vann V65. Kommer att se över speluppläget då det är mån ga
lag som vill vara med.
b) Stora DM
Genomförs i Näs den 15-17 maj. Sista anmälningsdagen var igår. Intressant att
se hur det går med skyttet. FD känner oro inför fredagen med singelspelet och
skyttet, då det ska vara tre skyttemattor igång hela tiden.
c) Seriespelet
Genomförs i Mora den 13-14 juni. Inbjudan är utskickad. FD har lagt upp
omgång 1 i BouleApp, så Mora kan börja gå igenom detta. Oxelösund och
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Uppsala, UPS har anmält sig fel. Dom har anmält sig i V55 istället för V65. FD
har uppmärksammat klubbarna och förbundet om detta.
d) SBF Årsmöte 2015
RF redogjorde för årsmötet i Göteborg. SvBF har nu majoritet i SBFs styrelse,
med fyra ledamöter som blev invalda: Lars Nilsson från SÖR, Maria Bergström
BBF, Eric Ericsson EBP och Carina Sjöberg ÖSK. Förbundsstyrelsen föreslog
årsmötet att bordlägga stadgeändringarna.

e) Breddkommittén
En kommitté inom SBF. Syftet är att öka medlemsantalet. Hitta nya sätt att hitta
nya medlemmar. Finna nya arenor och öka antalet licenser.

§8 Ansvarsområden i styrelsen
a) Utbildning
Inget att rapportera då Börje inte är närvarande.
b) Ungdom
Håkan rapporterar om att projektet ”Vi i 6an” går trögt. SkolIF har lagt ner
arrangemanget ”Provapå Idrott”. Det var för svagt intresse enligt dem själva.
Det var på detta arrangemang som vi skulle promota boulen.
c) Dam – Kommer att diskuteras den 12 juni
d) Öppen – Kommer att diskuteras den 12 juni
e) Veteran – Kommer att diskuteras den 12 juni
§9 Övrigt
FD tog upp frågan om extra årsmöte. TRG kollar kallelse och FD skriver fram et t
styrelsens förslag om förändringar i Generations DM.
§10 Nästa möte
12 juni i Mora, kl.19.00
15 juli kl. 16.00, extra årsmöte, direkt därefter styrelsemöte.
14 augusti i Flen, kl.19.00
§11 Mötesavslut
Ronny tackar för ett bra första möte med nya styrelsen.

________________________
Therese Roselin Göthe
Sekreterare

________________________
Benjamin Berndtsson
Justerare

