Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte (telefonmöte) nr 2 170514
Närvarande: Tommy Ström (TS), Gunder Hägg (GH), Marianne Henriksson (MH), Inga
Stenbrink (IS), Eric Ericsson (EE), Stefan Olsson (SO), Maria Bergström (MB)
Anmält frånvaro: Benjamin Berndtsson (BB), Pontus Tengström (PT)
Närvarande utanför styrelsen: Fredrik Dahlén (FD)
1. Mötets öppnande
MB öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av mötesordförande
Då MB sitter i på två positioner är hon närvarande för svar på frågor men vill inte
leda mötet och inte heller vara delaktig i beslutet.
DS beslutar att välja FD till mötesordförande.
3. Val av sekreterare och protokollsjusterare för mötet
DS beslutar att välja SO som sekreterare för mötet då BB är borta och EE som
protokolljusterare. Då SO sitter på två positioner vill han inte vara delaktig i beslutet
men för protokoll och finns för svar på frågor.
4. Godkännande av dagordning
DS beslutar att godkänna dagordningen
5. Sanktionerade tävlingar i samband med Boulens Dag
Bakgrund:
Den 9/5 hamnar MB i en mailkonversation med FS där man upptäckt att Svea
Cupen i Örebro som arrangeras av ÖRE är sanktionerad den 20 maj dvs. Boulens
dag som ska vara en tävlingsfri dag och att tävlingen ska ställas in. MB kontaktar då
FD som sanktionerat tävlingen för ca ett halvår sedan.
Den 12/5 återkommer FS till MB och frågar hur distriktet har agerat. MB kontaktar
FD, FD kontaktar arrangören och meddelar att de måste ställa in eller flytta
tävlingen.
Under dagen 13/5 diskuterar FD, MB, PT och SO alternativa lösningar och kommer
fram till att tävlingen bör kunna genomföras med propagandasanktion.
MB har ny kontakt med FS som förklarar sig vara enhälliga och att tävlingen ska
ställas in samt att DS ska ta ansvar för det och ställer in tävlingen på SBF Online.
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Även tävlingen i Eskilstuna, Boulens Dag PROPAGANDA SBA, som EBP arrangerar ska
ställas in. Efter kort diskussion om ”hur man arrangerar” Boulens dag, känns det väldigt
konstigt att ställa in EBPs ”tävling” utifrån att EBP sökt Propagandasanktion för att
licensierade spelare skall kunna spela mindre tävlingsrundor med cirkelpool som
tävlingsform (tävling) under en prova på dag. Det finns minst två liknande
”tävlingsarrangemang” på Boulens Dag på andra platser i landet noterade och officiella på
SBFs egna webbsida, varav vid ett så deltar ”etablerade boulespelare” vilket bör innebära
att licensierade spelare deltar i en osanktionerad tävling. Varför omfattas inte dessa av
SBFs väldigt sena uppvaknande av arrangemangen i SvBF? Detta bör framgå vid svar till
SBF.
FD inser att sanktionsförfarande för dessa två arrangemang har blivit fel eftersom Boulens
dag skulle vara tävlingsfri. FD mailar en skrivelse till FS där det framgår att två Boulens
Dag-arrangemang i Örebro kommer att ställas in om tävlingarna ställs in.
12:21 den 14/5 svarar FS att de förväntar sig att SvBF avlyser tävlingarna annars väntar
disciplinär åtgärd för distriktet! Mötet ifrågasatte detta ”hot” och vill ha ett kompletterande
svar från FS om vad detta innebär. Just hotet om disciplinåtgärd känns motarbetande och
med bara förlorare på alla sidor, som resultat!
GH föreslår att vi ändrar statusen för Svea Cupen från Lokal till Propaganda och att
tävlingarna arrangeras som planerat.
Om tävlingarna avlyses så är det upp till FS att göra detta.
IS föreslår att vi ställer in tävlingen i Örebro men att tävlingen i Eskilstuna genomförs.
Då det inte går att genomföra drar hon tillbaka sitt förslag och ställer sig bakom GH:s.
Beslut:
DS beslutar enhälligt, (MB och SO deltog inte i beslutet), enligt förslaget från GH,
dvs. att tävlingarna kvarstår och Svea Cupen ändras till **propagandatävling.
SO ändrar tävlingens status till propaganda på SBF Online.
TK tillsammans med FD sammanställer en skrivelse som skickas till FS.
** I samband med skrivelsen till FS föreslår SvBF att SBF ändrar namnet
Propagandatävling till Propagandarrangemang så blir det tydligare att skilja på detta i
framtiden och därmed undvika sammanblandning med tävlingssanktioner!
6. Nästa möte
Nästa möte är den 26/5 kl 19:00 i Rättvik. Lokal meddelas av MB
7. Mötesavslut
Ordförande FD tackar alla för deltagandet.
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Sekreterare för mötet:

Protokolljusterare:

Stefan Olsson TK SvBF

Eric Ericsson Utb ansvarig SvBF
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