Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 180404
Närvarande: Gunder Hägg (GH), Inga Stenbrink (IS), Eric Ericsson (EE),
Stefan Olsson (SO), Ann Hägglund (AH), Inga Lindström (IL), Maria
Bergström (MB), Marianne Henriksson (MH)

1)

Mötets öppnande
MB öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2)

Val av sekreterare för mötet
DS beslutar att välja MB som sekreterare för mötet.

3)

Val av protokollsjusterare för mötet
DS beslutar att välja AH som protokolljusterare för mötet.

4)

Godkännande av dagordning
Tillägg på punkt 5: minnesanteckningar från 15/2
Tillägg på Punkt 9: 9 k: Para Petanque
Tillägg på punkt 10. 10 h Svea Champ.
DS beslutar att godkänna dagordningen.

5)

Föregående protokoll
Minnesanteckningar 2018-02-15
Protokoll 2018-03-03
Protokoll 2018-03-04
Efter genomgång och godkännande av minnesanteckningar samt
protokoll beslutar DS att lägga dessa till handlingarna.

6)

Ekonomi
AH har fått allting som MB fick med sig ifrån Årsmötet. Då
årsmötesprotokollet inte är justerat och klart så kan inte AH göra något.
TS sköter allt tills AH har fått allting ifrån Banken.

7)

Inköp av skyttemattor
DS beslutar att köpa in två skyttemattor.
DS beslutar att GH ansvarar för inköpen.
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Inkomna och skickade brev
a) Loggor, sidhuvuden, Ppt presentationer, reseersättning.
MB har mailat ut dokument med loggor till DS som ska användas vid
skrivelser gällande Distriktet. AH har fått i uppgift att se över
reseersättningen.
b) Andra inkommande mail till SVBF:s infokorg
Ett brev har tillkommit till MB. Brevet kommer ifrån G ÄS och gäller
Lag DM i Uppsala 180318. Finalerna och allt tog väldigt lång tid. DS
går igenom brevet och beslutar att fortsätta jobba med spelformer.
Detta kommer också bli en punkt under Bouletinget.
c) Brev till medlemmarna
MB har skrivit ett brev till medlemmarna som ligger på hemsidan.
d) Styrelsen söker sekreterare och valberedning
DS beslutar att MB skriver ihop en uppmaning till föreningarna.
Detta mailas direkt ut till föreningarna samt läggs ut på hemsidan.

9)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Svea Indoor (grundspel och final)
V65 kommer att gå över två dagar. Finalen kommer att starta på 2 -2
på lördagen med rätt att flytta upp poäng.
Helst ska slutspelen börja på 0-0 men DS beslutar att tiden får
avgöra detta.
Domare i Uppsala tar IL på sig ansvaret att fråga andra
Distriktsdomare att hjälpa till.
b) Lag DM V55 och V65
Har genomförts.
c) Stora DM
Inbjudan har gått ut och allt är under kontroll.
d) Seriespelet omg. 1
Inbjudan har gått ut och allt är under kontroll.
e) Generations Masters
DS beslutar att MB kontakter Leksands BK för ev. arrangörskap då
det visat intresse under årsmötet.
f) Boulens Dag 19/5.
Ännu så länge har inte DS något att diskutera.
g) SVBF:s Årsmöte 2018
DS kan konstatera att det är svårt att få personer att ställa upp
ideellt. Det är en oro för framtiden då Distriktet saknar en
sekreterare och en valberedning.
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h) Bouleting
Då förra årets bouleting blev uppskattat med diskussionsgrupper
beslutar DS att ha samma upplägg även i år.
i) SVEA-Dam
Pågår fortfarande med en avslutning till helgen den 10 /4.
Utbildningen har varit mycket uppskattad och efterfrågas av
herrarna. DS beslutar att fortsätta med samma utbildning till hösten
för den öppna klassen dvs. alla. EE ansvarar för detta.
j) SBF:s årsmöte
EE och SO repeterar DS då det är svårt att få fler a tt kunna åka. GH
har avböjt och Patrick Rosselin är tillfrågad och har tackat ja, så vi
har fulltaliga röster på plats.
k) Para Petanque Open
DS beslutar att genomföra tävlingen mer lokalt i Rättvik men att
inbjudan ska gå ut till alla föreningar. EE och SO kommer att göra en
inbjudan och skriva regler för detta.
10)

Ansvarsområden
DS beslutar att punkt 10 a)-10 f) bordsläggs till nästa möte.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Utbildning
Ungdom
Dam
Öppen
Veteran
Tävling

g) DomarIL berättar om tankar och idéer hur man kan lösa domaransvaret. DS
beslutar att IL och MB blir domaransvariga och gör en tydligare
beskrivning över hur domaransvaret kan fördelas.
h) Svea Champ
IS berättar om hur förfarandet om poängfördelningen har gått till. IS
går igenom ett förslag på poängfördelningen av Svea Champ. DS
beslutar att både föreningen och den enskilda spelaren ska få
poäng. DM ger dubbla poäng. IS gör en sammanställning på det DS
har beslutat.
11)

Styrelsens möten under året 2018
DS beslutar att bordlägga denna punkt tills den 11/5.

12)

Britta Olbys bortgång
Föreningen har lagt ut en skrift på hemsidan.
DS beslutar att lägga 1000: - på en bukett till begravningen.
Med gula och gröna band och en hälsning från alla boulevänner i
Svealand. DS beslutar att tilldela AH ansvaret för detta.
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Övrigt

14)

Nästa möte
a) Telefonmöte
b) Fysiskt möte
Sker den 11/5 kl. 19:00.

.
15)
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Mötesavslut
Ordförande MB tackar alla för deltagandet och ser med glädje och
spänning fram emot det arbete vi ska genomföra tillsammans.

