Protokoll styrelsemöte 2004-12-14
Närvarande: Robert Boström (LID), Hannu Kolehmainen (LAN), Bosse Sjöström (HÄL),
Janne Brandberg (KAN), Björn Jorhede (GBB), Mervi Lundqvist (SKT), Lennart Odersjö
(SKT), Owe Nilsson (KÅL)

1) Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna
2) Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
3) Godkännande av dagordning
Godkändes.
4) Ekonomisk genomgång
Ekonomin fortsatt stabil.
5) Instruktörsutbildningen
Styrelsen beslöt att ge ett generellt bidrag för kursen. 700:- per klubb samt att
reseersättning utgår, men att samåkning krävs. SKT, USK, KLV, BAS, ÅRE och GRE
skickar en deltagare per klubb. TJÖ och LID skickar två deltagare. Styrelsen skickar Björn
som representant för distriktet och UtbK.
6) Svenska cupen dam kval
En inbjudan till Sv. Cupen Dam ligger nu ute på distriktets hemsida. Beslutades om en
begränsning till 30 lag.
7) Distriktsdomarutbildning
Det har varit en stor efterfrågan på domarutbildning. Nu har även Robert och Janne blivit
nationella domare. Detta innebär att dom även kan hålla i utbildning av distriktsdomare.
Det beslutades om att en sådan kurs ska hållas till våren. Kanske under utbildningshelgen
9-10/4.
8) DA Lars Rehnborg
En livlig diskussion startade ang. DA’s sätt att få tillstånd damlägret. Även framtiden för
DA (byter namn till EA)blev ämne för debatt. Resultatet blev att styrelsen ska göra en
skrivelse till Lars Rehnborg. Där skall klart framgå att vi vill veta hur han har tänkt sig
framtiden som EA. Vad är tänkt för nästa år? Hur långt i förväg kan lägren planeras? En
lägerkallelse ska även utgå till kansliet, samtidigt som deltagarna får den. Kan dom bli

mer kostnadseffektiva? Anser Lars att han har uppfyllt dom saker som står i DA’s
befattningsbeskrivning?
Styrelsen är missnöjd med förarbetet och tidsplaneringen vad gäller damlägret.
Björn och Lasse Franck får i uppdrag att skriva ihop ett brev där ovanstående frågor står
med. Brevet ska gå ut både med post och mejl. I brevet skall det även klart framgå att vi
vill ha ett svar, på mejl eller skriftligt, innan 10/1 2005. Så att vi kan ha med det på vårt
nästa styrelsemöte.
9) Övriga frågor
Owe rapporterade om det eventuella samarbetet med Liseberg. Dom vill ha en skrivelse
för att kunna gå vidare med denna fråga. Vilken typ av arrangemang kan vi tänka oss?
Björn tog upp frågan om något som heter ”Idrotten vill…”. Detta är något som SBF’s
generalsekreterare vill att man arbetar med på distriktet. Kanske på årsmötet. Robert och
Janne hade gjort denna grej på senaste distriktskonferensen. Beslut om att vi inte ska
genomföra denna övning på årsmötet. Enligt de båda så gav den inget av värde.
Landvetter har lagt in en förfråga om att arrangera vårens seriespel. Eftersom ingen annan
har anmält intresse uppstod ingen diskussion om detta. Landvetter får våromgången.
Hannu frågade hur det är med korpen. Får en licensierad boulespelare spela i korpserien?
Från vårat håll är det inga problem, det är korpen som är bekymmer. Men det är bara
bekymmer i Göteborg. Robert undersöker saken närmare genom att ta kontakt med korpen
i Stockholm.
10) Nästa möte
Beslutades hållas 25/1 2005 klockan 1815.
11) Mötet avslutas
Robert tackade i vanlig ordning för visat intresse och efter att han förklarat mötet avslutat
önskade han alla

God jul och gott nytt år
Vid pennan
________________________
Björn Jorhede

Justeras
_______________________
Robert Boström

