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Protokoll fört vid Svealands BF´s styrelsemöte 10-11 oktober
Plats: RF-SISU / IFU Arena Upåpsala
Närvarande: Maria Bergström (MB), Ann Hägglund (AH), Inga Stenbrink (IS),
Stefan Olson (SO), Inga Lindström (IL), Carina Forsberg (CF), Kjell Karlsson (KK)
samt Björn Knösch (BK).
Ej närvarande: Tony Tyfting (TT).
1)

Mötets öppnande
Ordförande MB hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

2)

Val av protokollsjusterare
DS beslutar att välja IL

3)

Godkännande av dagordning
Inget övrigt framkom och DS beslutar att godkänna dagordningen.

4)

Föregående protokoll och uppföljning
a) Föregående protokoll
DS 2020-09-05
DS beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
DS 2020-09-06
Inga synpunkter
DS beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
AU 2020-09-21
DS beslutar att höja beloppe till 3500 kr då det är svår att få tag på en
billigare dator.
b) Uppföljning från tidigare protokoll
-Mail från Nils Stenbeck behandlas på nästa styrelsemöte 7 november
-Mail från Nils Stenbeck ang 10 årsjubileum Svea Indoor behandlas
på nästa styrelsemöte 7 november.
-Mail från Nils Stenbeck avseende Svea Champpokal behandlas på
nästa styrelsemöte 7 november.
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5)

Ekonomi
Distriktets kassör AH berättar hur distriktets ekonomi ser ut just nu.
Den är för tillfället god, men eftersom 2020 års verksamhet i stora delar
legat nere och därmed inga inkomster inkommit till distriktet, så måste
vi fortsatt vara försiktiga med vår ekonomi.

6)

Inkomna och skickade synpunkter
a) Motioner och brev
inga motioner eller synpunkter har inkommit till DS
b) Samtal
GÄS – vill gärna vara med och arrangera träffar
c) Mail
-Mail till Distriktsordförande från Förbundsordförande, där
förbundsordförande efterlyser tankar, idéer och förslag från distrikten
hur förbundet kan fungera bättre.
-Mail från SBF´s TK där dom efterlyser synpunkter på tävlingar mm
DS kommer att ytterligare behandla dessa två vid kommande
styrelsemöte den 7 nov.
-Mail inkommit från PRO/SPF Venjan om hur man startar upp en
förening inom SBF och vad detta innebär mm.
DS beslutar att MB, CF samt SO planerar in ett besök hos dem.
d) Brev till medlemmarna
MB skriver inom kort ett nytt medlemsbrev till våra föreningar.

7)

Kommande och genomförda tävlingar
a) Svea Indoor Finalen
14 november spelas final V65 i Uppsala
14-15 november spelas final Öppen i Eskilstuna
b) Svea Indoor omg 1
28-29 november spelas V65 i Flen, Gävle,Borlänge
28-29 november spelas Öppen klass i Flen, Gävle
Beroende på hur många lag som anmäler sig kan spel ske två dagar
Max 10 lag per plats och dag. TK tar fram inbjudan med regler som
kommer att gälla för respektive speltillfälle.
c) Svea Indoor omg 2
Samma arrangörer som omg 1.

8)

Kommande och genomförda arranemang
a) SvBF´s Årsmöte 2020
Det var inte optimalt att genomföra årsmötet 2020 genom att ha ”icke
närvarande” ombud men utifrån situationen med Covid-19 och
godkännande av RF:s jurister samt SBF:s kanslichef Anders Wiiand
är vi tacksamma över att årsmötet genomfördes. Vi försökte göra det
så säkert och bra som möjligt.
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b) SBF´s Årsmöte 2020
Då det genomfördes digitalt var det en del problem med
uppkopplingen. IFU Arenas WIIFII hade knappt kapacitet för att vi i
SvBF skulle kunna vara uppkopplade samtidigt.
c) SvBF´s Höstting 2020
Kommer att ske i Uppsala 8 november. Plats IFU Arena.
DS beslutar att MB skriver inbjudan
d) SvBF´s Vårting 2021
Se Punkt 10).. Plats ännu ej bestämt.
e) SvBF´s Årsmöte 2021
Se punkt 10). Plats ännu ej bestämt.
9)

Kommittéer
a) Damkommittén (DAK)
b) Domarkommittén (DK)
c) Para Pétanquekommittén (PK)
d) Strategi 2025 kommittén (SK)
e) Tävlingskommittén (TK)
f) Ungdomskommittén (UNK)
g) Utbildningskommittén (UK)
h) Veterankommittén (VK)

10)

IL ansvarig/ sammankallande
BK (sammankallande)
BK (ansvarig/sammankallande)
MB (sammankallande), BK, CF
IS (sammankallande), SO, TT, KK
MB (sammankallande), SO, Anette
Rudin från SÖR. Adjungerad är
även Leo Brodd- Björk från (SÖR)..
CF sammankallande, IS, AH
IS sammankallande, KK, IL

Årshjul 2021
a) Sätta ut alla datum för året 2021
Efter att MB presenterat SBF´s årshjul beslutar DS att SvBF´S årshjul
planeras enligt följande:
16 januari
Lag DM Öppen
17 januari
Lag DM Dam
13 februari
Svea Indoor Öppen & V 65
14 februari
Svea Indoor Öppen & V 65
27 februari
Lag DM V 55
28 februari
Lag DM V 65
13 mars
Domarutbildning
Gävle
14 mars
Arrangörsutbildning
Gävle
27 mars
SvBF´s Vårting
28 mars
SvBF´s Årsmöte
17 april
Mixed DM
18 april
Mixed DM
24 april
Final Svea Indoor Öppen
25 april
Final Svea Indoor V65
15 maj
Stora DM
Mora
16 maj
Stora DM
Mora
12 juni
Seriespel omg 1
13 juni
Seriespel omg 1
14 augusti
Seriespel omg 2
Näs
15 augusti
Seriespel omg 2
Näs
28 augusti
Generations Masters
29 augusti
Generations Masters
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9
10
14
4
5

oktober
oktober
november
december
december

Domarkonferens/ arrangörsutbildning
Domarkonf/arrutb.
Borlänge
Höstting
Svea Indoor omg 1, Ö / V65
Svea Indoor omg 1, Ö / V65

b) Arrangörsutbildning Se punkt 10)
c) Domarutbildning
Se punkt 10)
d) Sanktionsförfarandet
SO presenterar ett nytt förfarandesätt, vilket kommer att underlätta
för alla att söka. Detta kommer att presenteras på distriktets hemsida
och även finnas där framöver. Vissa mindre justeringar kommer att
göras och presenteras i sin helhet vid styrelsens kommande möte
7 november.
11)

Hösttinget 2020
a) Inbjudan
DS beslutar att MB utformar inbjudan
b) Program
DS beslutar att MB utifrån DS diskussioner om innehåll utformar ett
förslag på program.
c) Bokning av lokal
BK har bokat på IFU Arena Uppsala
d) Bokning av måltider
BK bokar på IFU Arena
e) Inbjudna gäster
MB och BK bjuder in Frida Millevi SBF samt Stig Bernsten RF-SISU
Uppland

12)

Styrelsens möten fram tills årsmötet 2021
a) Plats
Uppsala ligger bra gografiskt och DS anser att det känns som en
naturlig koppling att genomföra fysiska möten på ett Idrottsförbund
beslutar DS att alla fysiska möten ska genomföras på IFU Arena där
RF-SISU Uppland finns. Nästa fysiska möte sker den 7 november.
b) Bokningar
BK bokar boende och måltider.
c) Digitala möten
MB presenterade hur styrelsen kan komma att arbeta med digitala
möten via TEAM. Styrelsen gör praktiska övningar i detta.Vid
kommande möten ska detta övas på mer.
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13)

Övrigt
a) Representationskläder
Styrelsen har tidigare undersökt representationskläder. De som
köptes in var i en dålig kvalitet och krympte i tvätten.
DS beslutar att MB och BK undersöker detta vidare.

14)

Att sitta med i styrelse !
a) Brainstorming
DS får i uppdrag att fundera på till nästa möte om vad som är viktigt
som representant i styrelsen, varför man tar uppdrag, vad man kan
tillföra, hur når vi våra föreningar, hur får vi våra föreningar att
engagera sig etc etc
b) Beslut om hur vi vill ha det
BK föreslår att en arbetsmanual för respektive arbetsområde tas fram
c) Vi bör även göra en översyn av ansvariga genom utdrag ur
belastningsregistret. Framförallt de som kommer att arbeta med
barn. Styrelsens medlemmar gör på plats detta till polisen.
d) Vi bör även diskutera hur vi vaccinerar våra föreningar då det gäller
arbetet mot alkohol och doping.

15)

Nästa möte
a) Distans
Kommer att bli vanligare och gomomförs när behov finns.
b) Fysiskt
Nästa styrelsemöte sker lördag den 7 november. Inbjudna även Frida
Millevi SBF samt Stig Bernsten RF-SISU Uppland.
Dagen efter Höstting.

16)

Mötesavslut
Mötesordförande MB tackar alla för ett gott, intensivt och ett väldigt
givande tvådagars möte och avslutade det därmed.

_________________________
Björn Knösch
Sekreterare

________________________
Inga Lindström
Justerare

