Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid styrelsemöte med Svealand Bouleförbund
Mora (Vinäs Boulecenter) den 12 juni 2015 kl. 19.00 – 20.30
Närvarande: Ronny Forsberg (RF), Therese Roselin Göthe (TRG), Marie Nordin (MN),
Fredrik Dahlén (FD)via telefon, Linda Gellerbrandt (LG), Börje Andersson (BA), Eric
Ericsson (EE)
Ej närvarande: Benjamin Berndtsson (BB)

§1 Ordförande öppnar mötet
§2 Mötet beslutade att välja Börje Andersson till justerare för dagens protokoll
§3 Mötet godkände dagordningen
§4 Mötet gick igenom föregående protokoll från den 10 maj 2015
Mötet beslutade godkänna protokollet.
§5 Ekonomi
MN rapporterade hur ekonomin ser ut. Efter en massa krångel så har hon nu äntligen
fått tillgång till postgiro kontot. Det har kommit önskemål om att distriktet ska skaff a
ett Swishkonto. Mötet ansåg att det rådde lite oklarheter gällande anledningen till
detta, så styrelsen har gett MN i uppdrag att undersöka vad Swish kostar för företag,
hur föreningar kan använda detta, klubbar emellan kontra klubb/distrikt. Vi tar upp
denna fråga på nästa styrelsemöte.
§6 Ledamöter Norra Disciplinnämnden
TRG har fått mail från Bouleförbundet ang Svealands ledamöter i norra
disciplinnämnden. Dessa ledamöter valdes på årsmötet i mars, så TRG får i uppdrag
att maila in kontaktuppgifterna. Detta har missats.
§7 Inkomna och skickade brev


Brev från Rolf Raumer, Se bilaga
Diskussion om V65 på DM. Styrelsen beslutade att undersöka och ev föreslå
bouletinget att begränsa alla V65 klasserna fram till och med kvartsfinalen till
45 – 50 min.



Ungdomsläger Bosön
Styrelsen beslutade att ersätta varje ungdom som deltar på lägret på Bosön med
400 kr/person. Ca 10-12 st från Svealands Bouleförbund deltar.
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Ungdomssatsning, Trosa
Trosa Boulesällskap har haft en ungdomssatsning. Tyvärr var det få deltagare. I
och med detta arrangemang fick föreningen ett stort reportage i tidningen. Detta
resulterade i att flera skolor kontaktat föreningen om att eleverna ska få prova på
boule under skoltid. Mycket positivt. RF mailar en länk till tidningsartikeln så vi
får lägga in den på distriktets hemsida.



Avsägelse av ersättarplats i styrelsen
Tyvärr har Håkan Bergström valt att avgå från styrelsen, omgående. Styrelsen
tycker att detta är mycket tråkigt men accepterar självklart beslutet. TRG får i
uppdrag att prata med valberedningen med önskemål om att dom har förslag på
ny ersättare till distriktets extra årsmöte i juli.

§8 Kommande och genomförda arrangemang
a) Mix DM
Styrelsen kommer att göra en skrivning till föreningen gällande arrangemanget.
b) Stora DM
FD nöjd med skyttet. Något vi ska förbättra inför nästa år är scheman för
skyttet. Bra med domare och funktionärer.
c) Svea Champ
Det har kommit frågor gällande löpande uppdatering av resultat och listor hur
man ligger till poängmässigt. FD har hänvisat alla frågor till distriktets
ansvarige Magnus Köhlgran.
d) Seriespel första omgången i Mora, brev om V55, seriesammansättning
Har kommit en fundering gällande V55 seriesammansättningen. FD har gjort om
både V 55 (utifrån önskemål från Trosa) samt V65, då Örsundsbro SK har dragit
ur två lag.
§9 Ansvarsområden i styrelsen
a) Utbildning
Styrelsen beslutade att domarutbildningen som Stefan Berndtsson äskat om,
ska vara kostnadsfri för deltagarna. Styrelsen kommer i sin tur att undersöka
ifall man kan anordna utbildningen tillsammans med tex. ABF, söka bidrag
från kommunen el näringslivet, på orten där utbildningen blir. RF får i uppdrag
att kontakta Stefan Berndsson om detta samt att BA får anordna detta
tillsammans med Stefan Berndsson.
BA har kontakt med Anders Gerestad ang att anordna instruktörsutbildning
steg 1+2. Inbjudan till föreningarna kommer efter sommaren.

Svealands Bouleförbund
b) Ungdom
BA har varit på skolan i Insjön och instruerat boule. BA tillsammans med EE
och RF bildar en ungdomskommitté fram till styrelsen fått en ny ansvarig för
Ungdomsfrågorna.
c) Dam, Öppen Veteran
LG, EE, FD och BA får i uppdrag att lägga fram ett förslag till styrelsen och
Bouletinget i höst hur vi ska hantera dessa frågor och ev ansvarsområden.
§10 Övrigt
FD tog upp frågan om extra årsmöte. TRG kollar kallelse och FD skriver fram ett
styrelsens förslag om förändringar i Generations DM.
§10 Nästa möte
15 juli kl. 16.00, extra årsmöte, direkt därefter styrelsemöte.
14 augusti i Flen, kl.19.00
§11 Mötesavslut
Ronny tackar för ett bra möte.

________________________
Therese Roselin Göthe
Sekreterare

________________________
Börje Andersson
Justerare

