Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 180904
Närvarande: Gunder Hägg (GH), Inga Stenbrink (IS), Eric Ericsson (EE), Inga
Lindström (IL), Maria Bergström (MB), Stefan Olsson (SO)
Anmält Frånvaro: Ann Hägglund (AH), 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 IS som protokolljusterare för mötet.

4)

Godkännande av dagordning
DS beslutar att godkänna dagordningen.

5)

Föregående protokoll
Protokoll 2018-06-11
Efter genomgång och godkännande av protokollet beslutar DS att
lägga det till handlingarna.

6)

Ekonomi
a) Ersättningar/ Utbetalningar arr bidrag.
b) Utbetalningar för DM Mall för arrangörsbidrag
DS beslutar att MB tillsammans med AH utformar en enkel mall
som varje arrangerande förening får med sig
MB redogör en kort ekonomisk rapport som AH har mailat.
MB har tidigare i år sökt SDF bidrag ifrån några idrottsförbund.
Bekräftelse har kommit att Bidrag på 9741: - kommer att betalas ut ifrån
Upplands Idrottsförbund.

7) Inkomna och skickade brev
a) Inkommande mail eller brev
Svealands Bouleförbund
Maria Bergström
Klittgatu 15
795 96 Boda kyrkby
SW EDEN

Mobil: +46 70 -968 78 95

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

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893
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SVBF har fått mail ifrån 018 om hjälp att lägga ut en tävling på
hemsidan. Detta är nu gjort. DS beslutar att kontakta Bertil för att
se om man kan få till en kalender på hemsidan med en länk till
inbjudningar som kommer in. DS beslutar att SO ansvarar för
detta.
En inbjudan har kommit till PBJC. DS beslutar att SO och Anette
Rudin tar ut lag ifrån SVBF. Överskrider det mer än 10 lag måste
DS kontaktas för ekonomiskt beslut.
En mailförfrågan har inkommit gällande landslagskval för V65. Då
det inte finns landslag i V65 i Boule beslutar DS att MB återkopplar
till personen och ber om ett förtydligande.
b) Skickade mail eller brev
DS har inget att behandla.
c) Brev till medlemmarna
DS beslutar att följande punkter ska vara med: SVBF:s
prestationer/medaljskörd under SM, Utbildningar med Lotta
Larsson samt Bouletinget.
d) Styrelsen söker sekreterare och valberedning
DS beslutar att ha med detta som en punkt på Bouletinget.
DS har fått information om att en person ifrån MOR skulle vara
intresserad att engagera sig. DS beslutar att MB kontaktar
personen.
8) Kommande och genomförda tävlingar
a) Svea Indoor (grundspel och final)
Det är mycket olyckligt att omg. 1 går under samma helg som Svenska
cupen. DS beslutar att försöka flytta Svea Indoor till den 8 -9/12. DS
beslutar att IS kontaktar arrangerande föreningar för att se om det
är möjligt.
b) Lag DM V55 och V65
DS har i dagsläget inget att behandla.
c) Stora DM
Då det stod olika starttider i inbjudan jämfört med SBF Online så
uppstod missförstånd. DS är helt överrens om att det är av största
vikt att arrangören och SVBF:S TK har en dialog så att samma tid
står på berörda ställen.
d) Seriespelet omg. 1 och 2
Har genomförts. DS har i dagsläget inget att behandla.
e) Generations Masters
Denna tävling är en av distriktets mindre attraktiva tävlingar. Ingen
förening har ansökt om att få arrangera och även fast den har
funnits på SBF Online har ingen heller anmält sig eller kontaktat
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Distriktet för att fråga om tävlingen blir av. DS beslutar att ha
denna tävling som en punkt på Bouletinget.
f) Para Petanque hösten 2018
DS beslutar att fortsätta arbeta med att införa detta samt att
även ha det som en punkt på Bouletinget.
g) Boulens Dag
DS har inget i dagsläget att behandla.
h) Bouleting
Se under punkt 9 b)
i) Utbildningar via SBF t ex: arrangörsutbildningen.
MB har kontaktat SBF:s Utbildningskommitté för att höra sig för hur
deltagarna som gick handledarutbildningen ska kunna genomföra
arrangörsutbildningen då inget material finns. En handledarbok är
under utformning.
9)

Kommande och genomförda andra arrangemang
a) Utbildningar med Lotta hösten 2018 (Eskilstuna, Borlänge, Uppsala)
Eric har haft ett telefonmöte idag med Lotta. På fredag ska hon
återkoppla till Eric om datum. FS beslutar att EE skickar ut förslag
på datum efter att pratat med Lotta.
b) Bouletinget 2018
Kommer att genomföras 18/11 i Gottsundahallen kl. 09:00-17:00.
DS beslutar att MB skickar ut en inbjudan till föreningarna.
DS beslutar att utforma ett program vid nästa fysiska möte.
Programmet kommer sedan att mailar ut till föreningarna.
Övernattning och konferenslokal har MB bokat för DS.

10)

Ansvarsområden
a) Utbildning
EE haft en diskussion med Stockholms Bouleförbund om att
samköra en utbildning med Lotta. Efter att EE har haft samtal med
Lotta tar DS beslut om hur det ska ske. Självklart ställer sig DS
mycket positiva till samarbete med andra distrikt.
b) Ungdom
Inbjudan har kommit gällande PBJC, se punkt 7)
c) Dam
DS har i dagsläget inget att behandla.
d) Öppen
DS har i dagsläget inget att behandla.
e) Veteran
DS har i dagsläget inget att behandla.
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f) Tävling
DS har i dagsläget inget att behandla.

g) Domar
Stefan Berndtsson har blivit tillfrågad av IL att hålla i
domarutbildning under hösten. DS beslutar att MB följer upp detta.

11)

Övrigt
IS informerar att Svea Champ är uppdaterad.
DS för en kort diskussion om Hemsidan. Den skulle behöva uppdateras.
MB kontaktar Bertil Jakobsson för att se om han har möjlighet a tt
komma på ett fysiskt möte gällande hemsidan.
MB informerar att en utvecklingskonferens med SBF kommer att ske
27-28 oktober. MB ska höra med SBF hur de ställer sig att någon som
inte tillhör styrelsen deltar så en del redan är där i andra roller och en
del inte har möjlighet att delta.

12)

Nästa möte
a) Telefonmöte
Om behov finns innan fysiskt möte kommer MB att kalla till ett
telefonmöte.
b) Fysiskt möte
13-.14/10. MB går ut med en kallelse och förlag på plats.

13)

Mötesavslut
MB tackar alla för deltagandet.

Sekreterare för mötet:

Protokolljusterare:

Maria Bergström

Inga Stenbrink

