Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Styrelsen

Protokoll
2009-04-07

Protokoll fört vid andra sammanträde med styrelsen för Göteborgs & Bohusläns
Bouleförbund (GBB) 2009-04-07 klockan 18.15-20.50. , Kvibergs Kaserner, Göteborg.
§ 1 Öppnades mötet av ordförande Magnus Halleen. Övriga närvarande var Bo G Eriksson,
Lennart Hallgren, Hasse Hermansson och Stina Lundblad.
§ 2 Godkändes den föreslagna dagordningen med tillägget § 2a Val av person att justera
protokollet.
§ 2a Valdes ordförande Magnus Halleen att justera protokollet.
§ 3 En genomgång av föregående protokoll vilket lades till handlingarna.
§ 4 En genomgång av distriktets ekonomi visade på en behållning om cirka 138.000:-.
§ 5 Kommittéer och ansvarsområden
a) Till tävlingskommittén Valdes Magnus Halleen och Bo Sjöström.
b) Förslag till ungdomsansvarig diskuterades och Magnus tog på sig att höra med bland
andra Ulf Wallman.
c) Till handikappsansvarig valdes Stina Lundblad
d) Förslag till domaransvarig diskuterades och Magnus tog på sig att höra med Robert
Boström
e) Jämställdhetsanvaret vilar hos styrelsen
f) Marknadsföringskommittén består av Hasse Hermansson, som också svara för
distriktets hemsida
g) Ansvaret för utbildning vilar hos styrelsen
h) Till disciplinnämnden valdes Hannu Kolehmainen och Annette Söderlund.
i ) Styrelsen klarar arbetet utan ett AU.
§ 6 Verksamhetsplan för 2009
Årsmöte som inleds med bouleting äger rum 2010-03-21 klockan 11. Hasse bokar lokal.
En ordförandekonferens planeras under hösten inför verksamhetsåret 2010. Planering och
arrangemang bör vara klara före nyåret 2010. Någon av de tävlingsfria dagarna 7-8
november kan vara aktuella för denna konferens.
Diskuterades utbildningar att genomföras helgen 7-8 november. Ämnen för utbildningar
kan vara: Tävlingsarrangemang, regelkunskap, tränare och domare.
Arrangör behövs till Svenska Cupen veteran. Skulle Landvetter kunna vara intresserad av
denna tävling?
Väcktes frågan om att ordna inomhus Trippel DM 10-11 oktober.
Lag DM genomförs första helgen i februari 2010 med en höjning av avgiften om 50:- på
grund av att arrangemanget gick back 2009.
§ 7 Distriktsmästerskap 2009
Arrangeras av Göteborgs Boule Allians. Kallelser expedieras av Hasse Hermansson.

Anmälningstider utgår 27/4 till singel, 18/5 skytte, 1/6 dubbel och trippel. Observera att
trippeltävlingen, liksom övriga tävlingar, genomförs endast av dem som anmält sig i
tid.
Domare till tävlingarna 2/5 och 7/6 är Hans T Karlsson. Magnus tog på sig att ordna med
övriga domare. Skyttetävlingen kräver domare och fotdomare.
Inomhus DM i trippel och lag DM se verksamhetsplan.
§ 8 Seriespel 2009
Konstaterades att arrangör saknas för vårens distriktseriespel och att Lerum arrangerar
höstens seriespel. Lennart Hallgren åtar sig att försöka finna arrangör till vårens
seriespel. Vid diskussionen nämndes Skatås, Tjörn, Lindome & Landvetter. Magnus åtog
sig att engagera domare till tävlingarna.
Hasse föredrog ett förslag till seriefördelning, som bilägges protokollet. Förslaget
godkändes med ett särskilt tack till Hasse för hans arbete.
§ 9 Funktionärs- och arrangörsersättningar
För tävlingar, som distriktet ansvarar för, erhåller arrangerande förening allt som allt ett
ekonomiskt bidrag om 2.000:- kronor för arrangemanget och 900:- kronor för ersättning
till domare per dag som tävlingen pågår. För skytte DM krävs två domare vilket alltså ger
1.800:- kronor per dag..
§ 10 Beslöts att avtacka avgående styrelseledamöter och suppleanter i samband med en DM
tävling då de kan närvara. Hasse åtar sig att ordna presenter och blommor.
§ 11 Inkomna skrivelser. Hasse ansvarar för distriktets postöppning. Nu förelåg inbjudan från
Västsvenska idrottsförbundet till dess stämma samt till ansökan om ekonomiska bidrag.
Beslöts att Hasse upprättar och sänder in ansökan om ekonomiska bidrag.
§ 12 Övriga frågor. Anmäldes att Kuling ansökt om att flytta sin tävling Kal och Ada från
16/5 till den 23/5.
§ 13 Nästa styrelsemöte hålls onsdag 13/5 klockan 18 i Kvibergs Kaserner.
§ 14 Avslutades ordförande mötet.

Vid protokollet
Bo G Eriksson

Justeras
Magnus Halleen

