Svealands Bouleförbund
Dagordning styrelsemöte SvBF
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 180611
Närvarande: Gunder Hägg (GH), Inga Stenbrink (IS), Eric Ericsson (EE), Ann
Hägglund (AH), Inga Lindström (IL), Maria Bergström (MB), Marianne
Henriksson (MH)
Anmält Frånvaro: Stefan Olsson (SO)
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 GH som protokolljusterare för mötet.

4)

Godkännande av dagordning
Tillägg punkt 10) Svea Champ
Dagordningen följer sedan ordningen:
11) Styrelsens möten under året
12) Arbetet i Svealand
13) Övrigt
14) Nästa möte
15) Mötesavslut
DS beslutar att efter tillägg godkänna dagordningen.

5)

Föregående protokoll
Protokoll 2018-04-04
Efter genomgång och godkännande av protokollet beslutar DS att
lägga dessa till handlingarna.

6)

Ekonomi
a) Ersättningar/ Utbetalningar arr bidrag.
AH har fått en faktura gällande övernattning och domararvode ifrån
en domare för DM.
Då SvBF inte har efterfrågat hjälp med domare eller
arrangerande förening inte har efterlyst hjälp av SvBF för
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domare så beslutar DS att inte betala ut något arvode.
Information har inkommit till SvBF att arrangerande förening betalat
övernattningarna då detta gällde en medlem till arrangerande
förening.
b) Utbetalningar för DM
AH har fått en sammanställning av SO.
AH, MB och SO ska gå igenom den och AH betala ut.
EBP saknar en inbetalning ifrån Svea Indoor. AH ska se över detta
och återkoppla till EBP.
7) Inkomna och skickade brev
a) Inkommande mail eller brev
TK har fått ett brev ifrån en medlem i GAG gällande Seriespel V65.
DS beslutar att TK får i uppdrag att svara personen att vilja om
förändringar hänvisas till motioner till årsmötet.
KRY har inkommit med ett samtal till SO att de förra året har blivit
lovade att behålla sin plats i seriespel trots urdragning. EE har också
talat med KRY om detta. Det finns inga protokoll om detta löfte.
Därav beslutar DS att inte godkänna att KRY får behålla sin plats
utan hänvisar till Tävlingsbestämmelserna.
Mail gällande arbetsgrupp om nytt system har inkommit ifrån SBF.
Mailet är vidarebefordrat till alla SvBF:s föreningar samt utlagt på
hemsidan. Ingen har återkopplat till styrelsen att vara intresserad.
Detta är viktigt då det handlar om det största ekonomiska beslutet
SBF någonsin har tagit. DS beslutar att i första hand kontakta
Fredrik Dahlén och Seppo Luoma för att se om intresse att
medverka i denna grupp finns.
b) Skickade mail eller brev
Mailet ifrån SBF enligt ovan har vidarebefordrats till medlemmarna.
c) Brev till medlemmarna
MB ska maila ut ett brev till föreningarna. DS beslutar att mer hjälp
till Distriktet behövs och text om detta ska ingå i brevet.
d) Styrelsen söker sekreterare och valberedning
DS för en diskussion om detta och hur man kan ”locka” och inspirera
medlemmarna att ingå i DS.
8)

Kommande och genomförda arrangemang
a) Svea Indoor (grundspel och final)
Detta är avklarat i årets upplaga. DS beslutar att vid nästa möte
planera inför höstens omg. 1 i nästa upplaga.
b) Lag DM V55 och V65
Har genomförts.
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c) Stora DM
Har genomförts.
d) Mix DM
Har genomförts.
e) Seriespelet omg. 1
Ska genomföras till helgen 16-17/6.
f) Generations Masters
MB har kontaktat Leksand och väntar på återkoppling.
g) Para Petanque hösten 2018.
Då det inte blev något Para Petanque under DM som det var tänkt
gör DS en kort utvärdering. DS beslutar att fortsätta arbetet med
Para Petanque. DS beslutar att genomföra två tillfällen under
oktober inomhus.
h) Boulens Dag
DS har inte fått någon information av någon förening. EE berättar
lite kort om EBP och vad de gjorde och att det föll mycket väl ut. MB
och AH berättar lite kort om BBF att de inte hade något under just
Boulens Dag men att vid två andra tillfällen har de haft
rekryteringsaktiviteter.
i) Bouleting 2018
Det ska ske söndagen den 18/11. DS beslutar att förlägga det i
Uppsala. IS får i uppdrag att boka Gottsundahallen. MB får i uppdrag
att se över boende för DS. DS beslutar att sätta programmet vid
nästa DS möte.
j) Utbildningar med Lotta Larsson hösten 2018
EE har varit i kontakt med Lotta och inväntar besked ifrån henne om
datum. DS beslutar att ha samma upplägg som Svea Dam men
att utbildningen ska rikta sig mot alla. DS beslutar att platserna
ska vara Borlänge, Uppsala och Eskilstuna.
k) Utbildningar via SBF
De som gått handledarutbildningen för arrangörsutbildningar i SBF:s
regi väntar fortfarande på utbildningsmaterial så att föreningarna ska
kunna gå utbildningen.
9)

Ansvarsområden
a) Utbildning – EE
EE jobbar för att utbildningen med Lotta ska ske i höst.
b) Ungdom
DS beslutar att EE och SO fortfarande har detta ansvar.
c) Dam
DS beslutar att MH och MB fortfarande har detta ansvar.
d) Öppen
DS beslutar att SO har ansvaret.
e) Veteran
DS beslutar att GH har ansvaret.
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f) Tävling – IS och SO
IS hänvisar till punkt 10.
g) Domar – IL och MB
IL och MB berättar att beskrivningen för hur domartillsättningen ska
ske pågår men är inte klar än.
10)

Svea Champ
IS går igenom poängen och tävlingarna. Öppen klass är inte riktigt klart.
IS och SO ska färdigställa tävlingarna och poängen för öppen klass.

11)

Styrelsens möten under året 2018
DS beslutar att onsdagar är en bra dag för telefonmöten.
DS beslutar att MB mailar ut förslag på datum för DS möten.

12)

Arbetet i Svealands Bouleförbund
a) Sekreterare
Detta kommer att tas upp i brevet.
b) Valberedning
DS för en diskussion om
kanske ska involveras. DS
brevet till medlemmarna.
fortsatt beslut för att se
sker.

att valberedningen för varje förening
beslutar att föra in detta i texten på
DS beslutar sedan att avvakta för
om återkoppling ifrån medlemmarna

13)

Övrigt
DS har inget att ta upp.

14)

Nästa möte
a) Telefonmöte
MB återkommer med förslag på datum.
b) Fysiskt möte
Den 17/ 11-2018 i samband med Bouletinget.

15)

Mötesavslut
Ordförande MB tackar alla för deltagandet och önskar alla en härlig
sommar.

Sekreterare för mötet:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Gunder Hägg

