Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid styrelsemöte via telefon med Svealands
Bouleförbund 17 januari 2016 kl.19.30-21.15
Närvarande: Ronny Forsberg(RF), Marie Nordin(MN), Fredrik Dahlén(FD),
Benjamin Berndtsson(BB), Linda Gellerbrant(LG) samt Eric Ericsson(EE) från
och med §10.
Ej närvarande: Therese Roselin Göthe(TRG)
§1 Ordförande öppnar mötet
§2 Mötet utser Marie Nordin som sekreterare för mötet. Protokolljusterare för
dagens möte är Fredrik Dahlén.
§3 Mötet godkände dagordningen med en tilläggspunkt för inkomna moti oner.
§4 Föregående protokoll kommer att genomgås vid nästkommande styrelsemöte.
§5 Enstaka sanktionsansökningar har godkänts för lokala arrangemang enligt
FD. Mail kommer att sändas ut till föreningarna från FD angående att det saknas
arrangör för Lag-DM Öppen och Dam som planerats till oktober.
§6 Ekonomi
MN informerar om att Postgirot nu är avslutat. Kontrolluppgifter kommer att
sändas in till skatteverket samt kopior till de berörda. LG ska stöta på BBF
angående Prins Bertil fakturan. Budget inför årsmötet kommer att hanteras av RF
och MN. Revisor Lars Andersson kommer att kontaktas av MN angående
bokslut. Ej inbetalda årsavgifter kommer MN att fakturera med förfallodatum.
Styrelsen beslutar att årsavgiften fortsättningsvis ska faktureras.
§7 Välkomstbrev har sänts till nya medlemsföreningen i Vikmanshyttan.
§8 FD informerar om att Svea Indoor omgång 1 har varit bra genomförd.
Kommande del av Svea Indoor kommer att ske 6-7 februari. Punkterna a)och
b)på dagordningen stryks, då de är inaktuella.
§10 Ansvarsområden i styrelsen
a) Utbildning: Arrangörsutbildning-Bouleapp ska genomföras 2-3 april i
Västerås. FD tar fram uppgifter och program. RF och FD går igenom
kostnader.
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b) Ungdom: BB tar upp frågan om Generations Masters. Enligt FD kommer
den att genomföras 21-22 maj i Motala. Information kommer att sändas
från FD till EE som får ansvara för att sammanställa och distribuera
informationen angående arrangemanget. Ansökan om att få arrangera ett
ungdomsläger i Trosa och Gränna har sänts in från EBP och Trosa e nligt
EE, svar på förfrågan har inte erhållits. EE känner oro över framtida
utveckling – det är för få personer som ansvarar för, för mycket-detta kan
orsaka blockering.
§11 Inkomna motioner
Två motioner har inkommit.
 EBP- delning av distriktet
 ÖSK – Kostnad för representanter vid SvBfs årsmöte
§12 MN tar upp frågan angående medlemsavgifterna, se § 6.
EE ställer fråga angående valberedningens arbete, samt om det i styrelsen ska
diskuteras huruvida ledamöter står till förfogande för omval. RF informerar
om att detta inte har diskuterats, det hanteras helt av valberedningen.
§13 Nästa möte
Beslutas att nästa styrelsemöte blir i Gävle den 7 februari i samband med att
Svea Indoor spelas. Benjamin anmäler förhinder för det mötet eftersom han
arbetar.
§14 Mötesavslut
Ronny tackar för mötet och förklarar det avslutat.

_________________________
Marie Nordin/tf sekr.

_____________________
Fredrik Dahlén/justerare

