Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF

Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte nr 6 171021
Närvarande: Marianne Henriksson (MH), Pontus Tengström (PT), Eric Ericsson (EE), Stefan Olsson (SO),
Maria Bergström (MB)
Anmält frånvaro: Benjamin Berndtsson (BB), Tommy Ström (TS), Gunder Hägg (GH), Inga

Stenbrink (IS)
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 PT som protokolljusterare.
3. Godkännande av dagordning
DS beslutar att godkänna dagordningen
4. Föregående protokoll 2017-09-11
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
TS var inte närvarande och det blev därmed endast en kort genomgång av ekonomin.
Det blir ett inkomsttillskott när anmälningsavgifterna för Svea Indoor betalas in till distriktet senare
under hösten.
6. Inkomna och skickade brev
Motionen från Björn Knösch.
EE har varit på möte med SISU och ska ha ytterligare möten med dem.
RF och SISU vill att para-sporterna ska ingå i deras respektive SF.
EE: berättar att av 20 inkommande flyktingar har tre någon form av nedsättning.
DS beslutar att hitta några pilotföreningar som vill arbeta med att införa para-petanque som en
sektion i sina föreningar.
DS besluter också att EE framöver kommer att kontakta Björn för att jobba vidare med frågan.
EE behöver mer information av SISU innan.

7. Kommande och genomförda arrangemang
a) Svea Indoor (grundspel och final)
MB skickar 2016 års inbjudan till SO som skickar ut inbjudan för 2017 års Svea Indoor till
föreningarna.
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b) Prins Bertils Juniorcup
Tio ungdomar från distriktet deltog i årets upplaga av PBJC som vanns av Lucas Rudin och
Sebastian Kallionpää från Svealand. Ungdomarna som deltog kom från AOB, BBF, SÖR och
ÖSK.
c) Lag-DM Öppen
Elva lag är anmälda.
d) Lag-DM Dam
Elva lag är anmälda även till damklassen.
e) Boulens Dag
För att Boulens dag ska ge något för föreningarna har PT ett förslag på ”Poängboule” i en
central park i Västerås kan vara intressant att genomföra.
MB nämner en variant att Göra reklam i skolorna för Boulens Dag.
EE tycker att DS bör ta fram ett koncept som sedan skickas till SBF och övriga SBF.
EBP har
haft dåligt intresse för sina arrangemang av Boulens Dag och flyttar 2018 till
Bibliotekstorget som ligger centralt i Eskilstuna.
f)

SBF Utvecklingskonferens –
Distriktets domaransvarige Stefan Berndtsson representerar SvBF på konferensen.

g) Bouletinget
Genomförs söndagen den 19/11.
h) Generations-DM
DS beslutar efter förslag från TK att ändra åldersgränserna:
Dubbel: Junior + en senior som är minst tio år äldre än junioren.
Trippel: Junior + en senior som är minst tio år yngre än junioren + en veteran som
år äldre än senioren.

är minst tio

8. Ansvarsområden
a) Utbildning - EE
EE Introduktionskurs i boule och arrangörsutbildningen diskuterades.
Det ses ifrån många som positivt med mer diplom i samband med utbildningar.
b) Ungdom – EE, BB och PT
EE: Fundering kring att göra en helårstävling med finalspel i Stockholm.
Det konstaterades att det är svårt att genomföra ett seriespel för juniorer i distriktets
EE: Ungdomsgruppen kommer med ett förslag på utbyte med övriga distrikt.
MB skickar intresseförfrågan till de övriga distrikten.

regi.

c) Dam – MB och MH
Utbildning i samband med damträff under 2018 i samarbete med Lotta Larsson planeras.
d) Öppen – PT och SO
Se punkt f)
e) Veteran – GH och TS
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Ingen veteranansvarig är närvarande.
f) Tävling – PT och SO
Flytt av Lag-DM till januari så tävlingen kan bli ett test inför Svenska Cupen Dam
och Öppen.
Dessutom innebär flytten att problemet med spelare som byter förening inför kommande säsong
försvinner.
g) Domaransvarig – Stefan Berndtsson
DS beslutade att bjuda in SB till nästa fysiska styrelsemöte samt att han och EE har
angående domarutbildning.

kontakt

h) Sekreterare
På grund av BB:s arbetssituation har han inte möjlighet att delta vid de flesta styrelsemötena.
DS beslutar att utse SO till ställföreträdande sekreterare.
9. Hemsidan
DS beslutar att ta bort gästboken från hemsidan då vi finner att vi varken har tid att läsa vad som
står samt att det inte är rätt forum att ställa frågor till styrelsen. Det känns heller inte etiskt rätt att
besvara något eller skriva i gästboken som styrelsemedlem.
MB kontaktar Bertil Jacobsson angående borttagandet av gästboken.
I övrigt vad det gäller hemsidan ska vi jobba mer med bilder och förbereda med material.
10. Övrigt
Representant för styrelsen:
Utvecklingskonferensen: Stefan Berndtsson.
DS ska ha en representant på plats vid distriktstävlingar.
SO kollar upp vad som gäller i samband med DF-årsmöten.
11. Årshjul 2018
13-14/1
19-20/1
11-12/2
10-11/3
17-18/3
3-4/4
14-15/4
10,12-13/5
19/5
26-27/5
2-3/6
16-17/6
5-8/7
15-22/7
11-12/8
1-2/9
6-7/10
27-28/10

Lag-DM Öppen respektive Dam
Ungdomsläger
Svea Indoor omgång 2
SBF – Verksamhetskonferens
Lag – DM V55 samt V65 och Utbildningshelg
SBF – Årsmöte
Svea Indoor final – Öppen respektive V65
Stora DM
Boulens Dag
Mixed-DM
Generations Masters
Seriespel – sammandrag 1
Sommarläger för juniorer och U23
SM
Seriespel – sammandrag 2
Generations-DM
Prins Bertils Juniorcup & Grundomgång Svenska Cupen V65
SBF – Utvecklingskonferens
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17-18/11
24-25/11
1-2/12

Bouleting och Utbildningshelg
Tullen Petanque (Junior & U23)
Svea Indoor V65 respektive Öppen

12. Nästa möte
Nästa möte är telefonmöte den 6/11 kl 20:30.
13. Mötesavslut
Ordförande MB tackar alla för deltagandet.

Sekreterare:

Protokolljusterare:

Stefan Olsson

Pontus Tengström
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