Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid SvBF:s styrelsemöte 181013–181014
Närvarande: Gunder Hägg (GH), Inga Stenbrink (IS), Eric Ericsson (EE),
Stefan Olsson (SO), Ann Hägglund (AH), Marianne Henriksson (MH), Maria
Bergström (MB)
Adjungerad under punkt 15: Andreas Dandanell
Anmält Frånvaro: Inga Lindström (IL)

1)

Mötets öppnande
MB öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2)

Val av
a) sekreterare för mötet
DS beslutar att MB och SO delar på ansvaret som sekreterare för
mötet.
b) Protokolljusterare för mötet
DS beslutar att välja GH som protokolljusterare för mötet.

3)

Godkännande av dagordning
Dagordningen är ändrad till följande:
1) Ordförande öppnar mötet
2) Val av:
a) Sekreterare för mötet
b) Protokolljusterare för mötet
3) Godkännande av dagordning
4) Föregående Protokoll
a) Protokoll 20180611
b) Protokoll 20180904
5) Ekonomi
6) Inkomna och skickade brev
a) Motioner och Brev
b) Samtal
c) Mail
7) Kommande och genomförda tävlingar a)- (j.
8) Kommande och genomförda arrangemang a)-g)
9) Bouletinget 2018
a) Inbjudan och program
b) Måltider
c) Stationer/ Ansvarsområden
d) Kul utmaning
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10) Årshjul 2018
11) Ansvarsområden a)-g)
12) Hemsidan
13) Styrelsen
14) Marknadsföring
15) Övrigt
16) Nästa möte
17) mötesavslut
DS beslutar att godkänna dagordningen efter ändringarna.
4)

Föregående protokoll
a) Protokoll 20180611
b) Protokoll 20180904
Efter genomgång och godkännande av protokollet beslutar DS att
lägga det till handlingarna.

5)

Ekonomi
AH gör en noggrann redovisning över ekonomin. Hon berättar också att
hon och revisorn har träffats och gått igenom ekonomin tillsammans.
SvBF har ett fondkonto på 50 101,70:- och revisorn rekommenderar att
döda kontot och överföra pengarna till kassakontot. Det blir en
diskussion. DS beslutar att ta upp detta som en punkt på
Bouletinget där medlemmarna får vara med och ge förslag till vad
vi ska göra med distriktets pengar.
DS beslutar att AH kontaktar revisor Ronny Forsberg för att se om
han kan vara med på Bouletinget för att tillsammans hålla i denna
punkt.
AH berättar att kassörsdatorn slocknar lite då och då och att hon lämnat
in den på reparation. Den är gammal och osäker.
DS beslutar att ny kassörsdator inkl. Officepaket ska köpas in. DS
beslutar
också
att
uppdatera
programvaran
”föreningsadministration” från 2011 års version samt lägga till 49: -/år i
serviceavgift.

6)

Inkomna och skickade brev
a) Motioner och brev
Det har kommit in två motioner till DS.
Motion: Ändring av skytteklasser SM/DM, se bilaga.
Utifrån motionen beslutar DS att IS och SO formulerar ett svar
till motionären.
DS beslutar att skyttet from 2020 ska ske inomhus.
MB reserverar sig mot beslutet.
Motion Klass Handikapp/ Funktionsnedsättning, se bilaga
Då Eric redan är ansvarig för Para Petanque beslutar DS att Eric
återkopplar till motionären.
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b) Samtal
MB har haft ett samtal med Jonas Almqvist om ett samarbete mellan
StBF och SvBF om juniorutveckling, turneringar och tävlingar. MB
undrar om intresse finns. Då stort intresse i denna fråga finns,
beslutar DS att MB kontaktar Jonas för vidare diskussion.
MB har fått ett samtal ifrån GÄS gällande stora möten. Man frågar
varför vi inte kan ha möten i Nyköping och vad som krävs för att ha
det där. DS ställer sig mycket positiva till att föreningar är
engagerade och beslutar att årsmötet 2019 kommer att ske i
Nyköping. DS beslutar att MB kontaktar GÄS för ett samarbete
runt detaljerna.
MB har fått en fråga ifrån KLO gällande datum för Svea Indoor omg.
1 och utbildningen med Lotta. DS beslutar att TK och EE som är
ansvariga för respektive ämne kontaktar KLO.
c) Mail
IS har fått in ett mail gällande pampigare och större prisutdelningar
för Svea Indoor. DS för en kort diskussion men ser det som naturligt
att man har prisutdelning i samband med finalerna.
7)

Kommande och genomförda tävlingar
a) Svea Indoor (grundspel och final)
DS för en kort diskussion om Svea Indoors tävlingsbestämmelser
och
beslutar
att
föra
in
dem
i
SvBF:s
allmänna
tävlingsbestämmelser.
b) Prins Bertils Junior Cup
MB berättar att vi hade 5 lag med ifrån Distriktet och vi lyckades
vinna där laget bestod av Lucas Rudin (SÖR) och Hafiz Haidari
(ÖSK).
c) Lag DM Öppen
DS har inget att behandla i nuläget.
d) Lag DM Dam
DS har inget att behandla i nuläget.
e) Lag DM V55
DS har inget att behandla i nuläget.
f) Lag DM V65
DS har inget att behandla i nuläget.
g) Mix DM
DS har inget att behandla i nuläget.
h) Stora DM
DS har inget att behandla i nuläget.
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i) Generations Masters
Tävlingsbestämmelserna känns oklara för denna tävling. DS
beslutar att TK ser över dem och sedan för in dem i SvBF
Allmänna tävlingsbestämmelser.
j) Seriespelet
DS har inget att behandla i nuläget.
8)

Kommande och genomförda andra arrangemang
a) Utbildningar hösten 2018
Utbildningar med Lotta Larsson är på gång. Tråkigt att så få har
anmält sig. I dagsläget ser det ut som att det blir av i Uppsala och
ev. i Borlänge.
b) Utbildningar 2019
DS beslutar att genomföra domarutbildning under våren 2019
och steg-1 tränarutbildning under hösten 2019.
c) SBF Utvecklingskonferens
Äger rum den 27-28 oktober. AH och EE kommer att representera
Distriktet. MB och SO kommer att vara med men i andra roller.
d) SVBF: s Årsmöte 2019
Se punkt 6b).
e) SBF Verksamhetskonferens 2019
Äger rum 9-10/3-19. Vem så representerar SvBF beslutar DS att
bordlägga till första DS mötet 2019.
f)

SBF Årsmöte 2019
Äger rum 27-28 april. Vem som representerar SvBF får den nya
styrelsen besluta om.

g) Boulens Dag 2019
Är under behandling i SBF. DS för en kort diskussion och anser att
den ska äga rum lokalt under perioden april-maj vid det datum som
varje enskild förening finner lämpligt. Inget riktigt beslut är taget.

9)

Bouletinget 2018
a) Inbjudan och program
DS beslutar att följande ämnen ska behandlas:
Info från SBF, Info från SVBF, Workshop gällande tävlingar, viljan
arr vara med i styrelsen, fondkontot, forts. på RF:s riktlinjer om
bilden av Din förening i en process. DS beslutar att MB utformar
en inbjudan med program (med observation att ändringar kan
komma att ske) och mailar ut till föreningarna.
b) Måltider
DS beslutar att MH ansvarar för morgonkaffe med smörgås,
lunch och eftermiddagsfika.
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c) Kul utmaning
DS beslutar att slutet av dagen består av en kul utmaning där
första pris blir ett Soft Boule sätt. DS beslutar att AH och MB
köper in dessa sätt.

10)

Årshjul 2019
DS beslutar att årshjulet 2019 för SVBF:s alla arrangemang ska
vara enligt följande:

12/1
13/1
9/2
10/2
24/3
30/3
31/3
13/4
14/4
11/5
12/5

11)

Lag DM Ö
Lag DM D
Svea Indoor V65 omg. 2
Svea Indoor Ö omg. 2
SVBF: s Årsmöte
Lag DM V55
Lag DM V65
Svea Indoor V65 final
Svea Indoor Ö final
Mix DM Trippel
Mix DM Dubbel

31/5
1/6
2/6
15-16/6
3/8-4/8
17/8-18/8
21-22/9
10/11
30/11
1/12

Stora DM Skytte och Singel
Stora DM Trippel
Stora DM Dubbel
Seriespel omg. 1
Generations Masters T, D
Seriespel omg. 2
GraceÅland Open (se punkt 14)
Bouletinget
Svea Indoor V65 omg. 1
Svea Indoor Ö omg. 1

Ansvarsområden
a) Utbildning
Se punkt 8 a)
b)

Ungdom
Se punkt 6b)

c)

Dam
DS har ingenting att behandla.

d)

Öppen
DS har ingenting att behandla.

e)

Veteran
DS har ingenting att behandla.

f)

Tävling
DS har beslutat att ha tävlingsverksamhet som en punkt på
Bouletinget.

g)

Domar
DS beslutar att MB ska kontakta Stefan Berndtsson om
utbildningar under våren 2019.
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12)

Hemsidan
Bertil Jakobsson blev tillfrågad att följa med på denna
konferensresa men hade inte möjlighet. DS beslutar att bjuda in
Bertil till styrelsemötet dagen innan Bouletinget för att
diskutera hemsidan.

13)

Styrelsen
Styrelsen har varit utan sekreterare från årsmötet och nu har Björn
Knösch (BBF) erbjudit sig att ta den rollen. DS beslutar att anta det
erbjudandet. DS beslutar att MB kontaktar Björn för att välkomna
honom till styrelsearbetet.
Andreas Dandanell har erbjudit sig att ta platsen som ordförande i
Valberedningen. DS beslutade efter Andreas erbjudande som kom den
11/10 att bjuda in honom på helgens konferens för att höra sig för hur
han ser på arbetet i valberedningen.
Andreas gör en kort presentation om hans tankar om arbetet i
valberedningen. Han ställer också tre frågor till valberedningen som
han vill ha in skriftliga svar på.
Andreas berättar att han upplever det svårt att få tag på SBF:s kansli
om man behöver få svar på saker och ting och skickar med SvBF:s
styrelse att se över möjligheterna till att ha ett eget kansli i form av
lönebidragare som inte behöver kosta någonting.

14)

Marknadsföring
EE har en tanke att vi skulle kunna ingå ett samarbete med ett
dataföretag för att se om vi kan få ett erbjudande på datorer att del s
köpa till kassören men också kunna erbjuda föreningarna. Syftet är att
vi ska få ett bra pris på en massbeställning men också kunna
marknadsföra oss som en samarbetspartner.
Under tiden DS befinner sig på Eckerö kommer massa tankar, idéer och
diskussioner upp om att starta upp en tävling på Eckerö i samarbete
med Eckerölinjen och Hotell Eckerö. Det ska då vara DS själva som
står för arrangemanget eller möjligtvis i samarbete med en förening. DS
beslutar att EE ser över möjligheterna till detta. DS beslutar att ge
arrangemanget namnet GraceÅland. DS beslutar även att öppna
upp punkten 10 och föra in tävlingen i årshjulet 2019.

15)

Övrigt
Det blir en allmän diskussion om att om man skulle ha någon
systematisk ordning att lägga årsmöte och Bouleting på olika orter.
T.ex., samma stad som årets SM eller DM går i eller liknande.
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16)

Nästa möte
a) Fysiskt möte
17 november i Uppsala. MB går ut med en kallelse på tid och plats.
b) Telefonmöte
Om behov finns innan fysiskt möte kommer MB att kalla till ett
telefonmöte.

17)

Mötesavslut
MB tackar alla för deltagandet.

Sekreterare 1 för mötet:

Sekreterare 2 för mötet:

Maria Bergström

Stefan Olsson

Protokolljusterare:

Gunder Hägg

