Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF

Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte nr 12 180303
Närvarande: Tommy Ström (TS), Gunder Hägg (GH), Inga Stenbrink (IS), Marianne
Henriksson (MH), Eric Ericsson (EE), Stefan Olsson (SO), Maria Bergström (MB)
Anmält frånvaro: Benjamin Berndtsson (BB)
Dag: Lördag den 3:e Mars 2018
Tid: 13:00
Plats: Sjöviks Folkhögskola, Avesta

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 och GH som protokolljusterare.
3. Godkännande av dagordning
DS beslutar att godkänna dagordningen efter att ha lagt till punkt 9 Reseersättning
4. Föregående protokoll 2017-11-18, 2017-12-06, 2018-01-10 & 2018-01-31
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Det finns 115 946.33 kr på kontot. 50 000 kr är ”fondplacerade”.
TS har uppdaterat kontoplanen.
En del föreningar (ABS, GBS, LBJ, ÖRE och ÖSK) har inte betalat in
medlemsavgiften till distriktet.
Förslag från EE att den nya styrelsen föreslås att skicka ut fakturor till de föreningar
som missat att betala in avgiften.
SO kontaktar Therese Roselin-Göthe angående mall för fakturor.
TS ändrar kontaktuppgifterna hos Föreningsprodukter och Skatteverket samt
deklarerar.
2017 års firmatecknare gör en lathund (checklista på det som behöver göras
gentemot banken, Skatteverket och Svenska Bouleförbundet) på nya rutiner till den
kommande styrelsen.
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6. Inkomna och skickade brev
Nisse Stenbeck, LBJ, har skrivit angående den nya poängberäkningen för Svea
Champ, DS beslutade att IS skickar ut ändringarna till föreningarna samt att IS och
SO dubbelkollar tabellen för klubbar.
MB har svarat Sune Carlsson, GÄS, angående handledarutbildning för
tävlingsarrangörer som SBF arrangerar och Sune var nöjd med svaret.
Stefan Berndtsson har meddelat att han slutar som domaransvarig.
7. Kommande och genomförda arrangemang
a) Svea Indoor – 28 lag spelar finalspel i Uppsala (V65) och åtta lag i den öppna
klassen som avgörs i Eskilstuna. Datum för öppen klass har ändrats till lördagen
den 14/4. SO uppdaterar uppgifterna på SBF Online och Bertil Jacobsson
publicerar på distriktets hemsida. SO mailar ut de deltagande föreningarnas
kontaktuppgifter till arrangörerna.
b) Lag-DM V55 och V65 – IS har fått plaketter och pokaler av MB. Inbjudan har
redan skickats ut av UPS som är arrangörer.
c) Stora DM – Tre föreningar (BBF, EBP och GAG) i distriktets verksamhetsområde
har paraverksamhet. EE fortsätter att ha kontakt med boccia-kommittén och ska
träffa delar av kommittén i Jönköping. Parapetanque kommer att finnas med
som propagandaklass i samband med Stora DM: öppen klass singel och dubbel.
DS beslutade att MB och SO inhandlar lillar i olika färgnyanser. Tävlingarna
kallas ”Parapetanque Open Svealand” och anmälningsavgifterna är 100 kr per
spelare. Tävlingarna marknadsförs via SBF Online, poddar, pressreleaser och
med hjälp av boccia-kommittén samt parasportsförbundet.
d) Mix DM – MB har plaketter och pokaler.
DS beslutade att fråga Bouletinget om någon förening vill samarrangera.
e) SBF:s Verksamhetskonferens – Ingen från styrelsen kan närvara som
representant för distriktet.
8. Ansvarsområden
a) Utbildning – EE
Grundkurs för Damutbildningen sker den 10/3 i Uppsala och avslutningen sker den
7/4 i Gävle.
b) Ungdom – EE, BB och PT
DS ska försöka hitta instruktörer som själva är ungdomar till läger och utbildningar.
c) Dam – MB och MH
d) Öppen – PT och SO
e) Veteran – GH och TS
f) Tävling – PT och SO
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g) Domaransvarig – Vakant
DS beslutade att kontakta Inga Lindström, KLO, för att tillfråga henne om hon är
intresserad att bli domaransvarig.
9. Reseersättning
DS beslutade att EBP/BCP får reseersättning för att åka till Jönköping för att träffa
boccia-kommittén samt resorna i samband med damutbildningarna i Gävle och
Uppsala.
10. Årsmötet 2018
MB har gjort en Powerpoint-presentation och utmärkelser ska delas ut.
DS beslutade att utdela tacktavlor till Sörbyängens Bouleklubb, för deras
juniorsatsning, och Stefan Berndtsson, tidigare domaransvarig, för mycket bra och
långvarigt arbete.
Antalet anmälda föreningar till årsmötet är få och deras närvaro ska
uppmärksammas.
Innan årsmötet börjas hålls en parentation för de som lämnat oss under året som
gått sedan det senaste årsmötet.
Under punkten övrigt ska det informeras om Parapetanque, nya anmälningsrutiner
till seriespelet och Svea Indoors finalspel.
11. Övrigt
NÄS har ändrat två av sina tävlingar från V55 till V65-klass.
12. Nästa möte
Nästa möte är konstituerande styrelsemöte den 4/4.
13. Mötesavslut
Ordförande MB tackar alla för deltagandet.

Sekreterare för mötet:

Protokolljusterare:

Stefan Olsson

Gunder Hägg
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