Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF

Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte (telefonmöte) nr 3 170526
Närvarande: Tommy Ström (TS), Gunder Hägg (GH), Marianne Henriksson (MH), Inga
Stenbrink (IS), Pontus Tengström (PT), Eric Ericsson (EE), Stefan Olsson (SO), Maria
Bergström (MB)
Anmält frånvaro: Benjamin Berndtsson (BB)
1. Mötets öppnande
MB öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av sekreterare och protokollsjusterare för mötet
DS beslutar att välja SO som sekreterare för mötet då BB är borta och GH som
protokolljusterare.
3. Godkännande av dagordning
DS beslutar att godkänna dagordningen
4. Föregående protokoll 2017-04-05
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
TS har fått underlaget från tidigare kassören Marie Nordin som beviljades 771 kr i
reseersättning. EE kollar med Carina om ABF Västerås, alternativt SISU, kan
arkivera äldre material som behöver sparas.
6. Inkomna och skickade brev
Marie Nordin angående nio kartonger verifikationer. TS kontaktar Carina.
En räkning från SJ som inte betalats i tid pga problem med överlämningen och
fördröjning med både protokollen från det justerande styrelsemötet och årsmötet
innebar en extraavgift på 60 kr.
Tre eller fyra räkningar hade legat i en månad.
Det finns 126 043,12 kr på kontot.
Anmälningsavgifterna till ”Stora DM” uppgick till 73 370 kr.
TK har gjort en lista med anmälda lag den 25/5 som stäms av med kassör TS.
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7. Kommande och genomförda arrangemang
a) Svea Indoor (grundspel och final) – Leveransproblem av priser, endast
vandringspokaler på plats i Gävle för Veteranerna.
Budfirman har priserna som ej anlänt till MB i tid för DM. MB tar med dem till antingen Mix
DM eller seriespelet.
IS tog upp att Svea Indoor inte fungerade bra.
b) Lag DM V55 och V65 – Det gick bra med priserna till tävlingarna i Uppsala.
c) Mix DM – TK har rett ut och lagt ut korrekt information i tävlingskalendern.
Dåligt med anmälningar och spelplatsen har varit otydlig.
FD eller SO går ut med en ”puff” senare under DM-helgen.
d) Stora DM – Finalen i V65-singel pågår som bäst utanför möteslokalen.
Arrangemanget har fungerat bra än så länge och har hittills varit uppskattat.
e) Seriespelet – TK har gått ut med inbjudan och serierna läggs upp på SBF Online
i början på nästa vecka.
f) Generations DM – TK har kontaktat SÖR och informerat dem om att de
arrangerar årets tävlingar.
g) Boulens dag – EBP arrangerar inte igen om det genomförs i dagens format, dvs
att tävling inte får arrangeras. Två av sex deltagare värvades troligen hos EBP.
GH: Hitta nya sätt att få in nya medlemmar till föreningarna.
EE: DS bör skicka ett förslag till FS angående klubbarnas och deras medlemmars
synpunkter och vi bör avsätta två timmar i samband med annat möte i höst för att
diskutera förslag på hur Boulens Dag kan genomföras bättre.
IS: Få idrottslärare att bli intresserade.
PT har arbetat inom skolväsendet och fyra-fem lektioner per termin brukar inte räcka för att
någon ska nappa.
h) Distriktet var representerat. EE tyckte att det var bra och effektivt med
gruppdiskussionerna.
8. Ansvarsområden
a) Utbildning – EE
EE tog upp den planerade workshopen i Rättvik i samband med ungdomslägret 6-7/7.
Hade det varit fredag-lördag eller lördag-söndag hade fler troligen varit intresserade.
b) Ungdom – BB
Då BB arbetar mycket så avlastar EE som sammankallande och PT honom.
c) Dam – MB med hjälp av MH
MB: Inget har inkommit.
Det tillkom ett åttonde lag i damtrippeln på DM så att tävlingen kan genomföras.
EE och MB samkör en höstträff för damer, eventuellt med inbjudna spelare från
Svealands Bouleförbund
Maria Bergström
Klittgatu 15
795 96 Boda kyrkby
SWEDEN

Mobil: +46 70 -968 78 95

E-mail: info@sveaboule.se
Hemsida: www.sveaboule.se

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893

Svealands Bouleförbund
damlandslaget, i samband med en inomhustävling.
d) Öppen – PT och SO
PT: TK planerar saker bättre i framtiden när vi påbörjar det själva och bättre vet vad som
är gjort och vad som behövs göras.
e) Veteran – GH och TS
Inget nytt.
f) Tävling – PT och SO
TK reder ut det som varit och har en dialog angående sanktionsansökningarna som
inkommit. Vid konstigheter kontaktas MB.
g) Domaransvarig – Stefan Berndtsson
Inga konstigheter från SB angående domeriet.
9. Styrelsens möten under 2017
DS bordlägger frågan till nästa möte.
10. Brev från styrelsen
Ingen respons på varken Boulens Dag eller workshopen.
11. Övrigt
Inga övriga frågor togs upp.
12. Nästa möte
Nästa möte är telefonmöte den 5/7 kl 20:00.
13. Mötesavslut
Ordförande MB tackar alla för deltagandet.

Sekreterare för mötet:
Stefan Olsson

Protokolljusterare:

Gunder Hägg
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