Svealands Bouleförbund
Protokoll fört vid SBF:s telefonmöte 181206
Närvarande: Maria Bergström (MB), Inga Stenbrink (IS), Gunder Hägg (GH), Ann
Hägglund (AH), Inga Lindström (IL), Björn Knösch (BK), Eric Ericsson (EE) anslöt
fr.o.m punkt 4 i dagordningen.
Frånvarande: Stefan Olsson (SO), Marianne Henriksson (MH)
1) Mötets öppnande
MB öppnar telefonmötet och hälsar alla välkomna
2) Val av protokollsjusterare
DS beslutar att välja AH som protokollsjusterare för mötet
3) Godkännande av dagordning
MB vill få till punkten Årsmötet som punkt 7
EE vill få till Kallelse till Utbildningar under punkt 5
BK vill få till tanke om V65 under punkt 8 Övrigt
DS beslutar att därefter fastställa dagordningen
4) Domare
a) Rapporteringar
BK har gjort en inventering och översyn av hur distriktets domare har skött
sina domarrapporteringar i SBF online. Resultatet är mycket skrämmande och
oroande. Av distriktets samtliga domare (21 st), är det bara två (2) st som
skött rapporteringen exemplariskt.
Vi har som exempel domare som inte har inkommit med domarrap porter
sedan 2013.
Det är 9 st domare som riskerar att bli fråntagna sina domarlicenser.
Det dinns även föreningar som slarvat med tävlingsrapportr.
b) Konsekvenser
Konsekvenserna av detta är att ett flertal domare kan komma att bli fråntagna
sina licenser.
Konsekvenserna kan då bli att föreningarna kommer att få svårt att arrangera
tävlingar då domare kommer att saknas.
En annan konsekvens är att då flertalet av dessa domare dömer s.k.
hemmatävlingar (detta för att spara in på kostnader för den egna fören ingen)
och föreningar slarvar med rapporteringen är att vissa tävlingar ej kommer att
ges sanktion.
Forts…

Svealands Bouleförbund
C/o Maria Bergström
Klittgatu 15
795 97 BODA KYRKBY
SW EDEN

Mobil: +46

70-968 78 96

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

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893

Svealands Bouleförbund
c) Aktuella / Inaktuella domare
BK kommer att kontakta alla distriktets domare för att undersöka varför de
inte rapporterat, vad deras orsak o anledning är, hur de ser på sin roll som
domare, vad som saknas mm.
Utifrån dessa svar från respektive domare kommer BK att besluta om vilka
domare som kommer att föreslås att få sina licenser fråntagna
- DS beslutar att BK arbetar vidare med detta för att även utröna
eventuella s.k. ”Svarta tävlingar”
- DS beslutar även att TK sammanställer en skarp men informativ skrift
om vad som gäller för föreningar om arrangerande, rapportering och
genomförande av tävlingar samt att BK gör en liknande skrift till
distriktets domare.
5) Utbildningar 2019
EE informerar om behovet av utbildning av instruktörer och då framförallt
ungdomsinstruktörer. Dessa ska efter utbildning i samklang med befintliga
tränare bygga upp ungdomsverksamheten i distriktet.
Efter den 14 februari kommer det att presenteras utförligare information kring
detta.
BK kommer att kalla till domarkonferens och en domarkurs. Det ta kommer att
ske lördagen den 2 mars i Gefle Boulecenter.
Inbjudan kommer att tillsändas distriktets alla domare och föreningar inom
kort.
EE kommer att vid samma tillfälle och plats att genomföra en utbildning.
- DS beslutar att BK och EE samordnar detta.
- DS beslutar att AU tar fram kriterier för ersättningar till kursledare.
- DS beslutar att BK och EE tar fram kallelser/inbjudningar för detta.
- DS beslutar att BK, EE i samverkan med Bertil Jakobsson tar fram en
anmälnings- och bekräftelseblankett som ska finnas på distriktets
hemsida under rubriken ”Utbildningar”.
6) Tävlingar
a) Tävlingskalendern
EE tar upp problematiken om kolliderande tävlingar, vissa ges sanktion men
ej andra.
IS informerar om att TK utgår från de sanktioner som SBF ger för Nationel la
och Regionala tävlingar och att TK efter detta fyller på med Lokala
ansökningar. Ibland kolliderar vissa tävlingar och vissa kan inte få sanktion,
ibland beroende på avståndet mellan sökta orter. Även problematiken av att
det finns för få helger att tillgå.
- DS beslutar dock att i samband med finalen Svea Indoor kommer
sanktion att ges för andra arrangemang/ tävlingar.
b) Tävlingsbestämmelser (TB)
TK kommer att se över distriktets tävlingsbestämmelser. De kommer troligtvis
att behöva justeras.…
- DS beslutar att TK fortsätter med sitt arbete av detta och presenterar
ett eventuellt nytt TB inom kort.
- DS beslutar att EBP får sanktion för tävling 13 april 2019.
Forts…
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- DS beslutar att IS undersöker möjligheten att ge EBP sankti on för
tävling 11 november 2019. EBP återkommer med eget förslag på nytt
datum.
e) GÄS har inkommit med önskemål om att få arrangera en V65 -tävling
samtidigt som Generations Masters.
- DS beslutar att godkänna detta.

7) Årsmötet
MB har bokat boende 22-24 mars i Nyköping
Vårtinget är den 22 mars och ledordet är Strategi 2025.
Både Vårtinget och Årsmötet sker i idrottsanläggningen Rosvalla.
Inbjudan med program tas snarast fram.
Vårtinget avslutas på kvällen den 23 med gemensam middag och aktivitet för
alla deltagare.
- DS beslutar att MB och EE tar fram underlag för inbjudan till Vårtinget.
- DS beslutar att BK tar fram underlag för kallelse,
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget.
- DS beslutar att samtliga verksamhetsområden skickar in sin info om
detta till BK.
8) Övrigt
BK väcker frågan / tanken om V65 och om varför spel på helger.
Då det är trångt och brist på tävlingsdagar föreslår BK att många av dessa
tävlingsdagar kan läggas på vardagar. Detta skulle frigöra fler dagar för
tävling i klasserna öppen, dam eller V55 samt fler möjligheter till
utbildningsdagar. EE föreslår att BK kollar upp med Norra distriktet och deras
sanktionsrutiner för öppna/ veterantävlingar.
BK informerar att BK och Bertil Jacobsson nu har uppdaterat hemsidan och
ber alla styrelsen att ta del av uppdateringarna.

9) Nästa möte
a) Telefonmöte
DS beslutar att AU snarast har möte angående beslut om ekonomiska
riktlinjer
b) Fysiskt möte
DS beslutar att nästa fysiska möte sker i Eskilstuna den 16-17 februari

10) Mötesavslut
MB tackar alla och avslutar mötet

11)
_________________________
Maria Bergström
Mötesordförande

__________________________
Ann Hägglund
Protokollsjusterare

