Noteringar från informationsmöte 15 november 2016
Deltagare:

Joakim Trogen, DEB
Sören Stenberg, DEB
Ingemar Gabrielsson, GBK
Kenneth Johannesson, GRE
Peter Elmrin, GRE
Hasse Hermansson, GOT
Harald Ottertun, HIN
Johan Karlberg, HÄL
Kenth Persson, KÅL
Christer Halling, KÅL
Karin Janson, LAN
Ulla-Britt Olofsson, LAN
Leif Johansson, LER
Jan Pedersen, LER
Ralf Johansson, LID
Lennart Hallgren, SKT
Kenneth Lindvall, VPC
Karl-Erik Karlsson, VPC
Jan Tengberg, ÅRE
Stig Carlsson, ÅRE
Från valberedning:

Bengt Carlsson, LAN

GBBF styrelse:

Bert Nilsson (SKT), vice ordf.
Agneta Ohlsson (KÅL), sekr.
Ove Olsson (USK), kassör
Doris Lundin (USK), ledamot
Lisbeth Örgård (HIN), suppleant

GBBF:s vice ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna till kvällens
informationsmöte
Därefter följde en kort presentation av deltagarna. 14 av distriktets 23 klubbar var representerade
på mötet.
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Förslag att höja arrangörsersättningen
GBBF hade tagit fram förslag om höjd ersättning till arrangörer av DM, seriespel och Svenska
Cupen för att få fler klubbar att ställa upp som arrangörer av dessa tävlingar. GBBF:s förslag är
att höja ersättningen från 2 000 kr per dag till 2 500 kr. Full ersättning utgår, om arrangören
sköter hela arrangemanget själv. Behöver man hjälp av GBBF eller någon annan till sekretariat
eller tävlingsledning avgår 500 kr per dag till denne.
Här gick åsikterna isär. Många ansåg, att det inte är ersättningen till arrangören som är problemet
utan det stora problemet verkar vara att man har svårt att få medlemmar att ställa upp och sköta
tävlingen. Många som har gjort det tidigare vill inte eller orkar inte längre. Förslag framfördes
om att tillsätta en grupp på 3–4 personer, som håller i dessa tävlingar mot ersättning.
Ett annat problem som framfördes är att många klubbar inte har tillräckligt antal banor för att
arrangera dessa tävlingar. För att lösa det problemet, föreslogs att två klubbar skulle kunna dela
på en tävling.
Ett annat förslag som framfördes var att lägga tävlingarna på samma plats/platser varje år.
Penningpriser i stället för pokaler samt höjning av anmälningsavgiften
Nästa punkt på dagordningen var förslag om att dela ut penningpriser i samband med DMtävlingarna samt att höja anmälningsavgiften.
GBBF:s kassör Ove Olsson hade tagit fram förslag till utdelning av prispengar i stället för
pokaler samt vad kostnaden blir för GBBF. Förslaget är baserat på en höjning av anmälningsavgiften från 100 kr till 150 kr. Hasse Hermansson, GOT, påtalade att om man delar ut
penningpriser till spelarna kan dessa ev. betraktas som skattepliktig inkomst. I lag-DM delas det
ut prispengar, som går direkt till klubbarna, som sedan kan dela ut dem i form av resebidrag eller
anmälningsavgifter till tävlingar. Bert Nilsson lovade kontakta RF:s jurist samt även prata med
vårt grannförbund, Hallands Bouleförbund, som numera delar ut penningpriser i DM.
En del tyckte att en höjning av anmälningsavgiften kanske kunde vara avskräckande och leda till
ett minskat deltagande i DM.
Ett annat förslag från deltagarna var att dela ut 60 % av anmälningsavgifterna. Då behöver man
inte höja avgiften utan den kan då vara oförändrad, dvs. 100 kr.
En del tyckte att förslaget att dela ut prispengar var intressant, men att det är tveksamt om det
ökar intresset att delta i DM-tävlingarna. Den allmänna meningen var nog att prispengar trots allt
är att föredra framför pokaler.
Ett problem när det gäller deltagarantalet är att rekommenderad DM-helg alltid är i samband med
Kristi Himmelfärdshelgen, som är en långhelg. Många är då lediga och vill passa på att resa bort
eller ägna sig åt annat.
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För att öka intresset för DM ansåg man att rankingpoängen borde höjas.
Arrangörskalender 2017
GBBF hade tagit fram en s.k. arrangörskalender för 2017, där samtliga tävlingar som distriktet är
ansvarigt för fanns förtryckta. Även datum för GBBF:s årsmöte samt Boulens Dag fanns med i
kalendern, som delades ut till deltagarna.
GBBF:s årsmöte äger rum söndagen den 12 mars. Boulens Dag är den 20 maj.
Den 11–12 februari kommer Lag-DM att spelas. GBBF:s önskemål är att tävlingen spelas i
Boulecenter Majvallen. Öppen klass spelas lördagen 11 februari. GBBF åtog sig att stå som
arrangör. VPC tar hand om Lag-DM veteran, som spelas söndagen den 12 februari. Blir det fler
lag än 14, som det var i år, kan några lag ev. börja spela redan på lördagen.
GRE kunde tänka sig att arrangera DM mixed trippel, som spelas söndagen den 21 maj.
SKT anmälde intresse att arrangera DM. Även LID och HÄL kunde tänka sig att ställa upp som
arrangörer. Förslagsvis DM singel och skytte. Både SKT, LID och HÄL ville diskutera detta
internt i klubbarna och återkomma med besked till GBBF.
USK kan tänka sig att arrangera Svenska Cupen V65 grundomgång 7–8 oktober.
När det gäller distriktsseriespelet är det endast Boulealliansen, LID och SKT som har tillräckligt
antal banor för detta. Övriga klubbar, som inte har tillräckligt antal banor för seriespel, kan i
stället hyra fotbollsplaner eller dylikt.
IdrottOnline, hemsidor och SBF online
Efter genomgång av arrangörskalendern var det dags för GBBF:s webmaster Agneta Ohlsson att
prata lite om IdrottOnline, hemsidor och SBF online. Efter den stora uppgraderingen av
IdrottOnline i juni har det flesta klubbar fått problem med att hantera sina hemsidor. Det är ett
nytt sätt att arbeta med hemsidan och det visade sig att många tycker att det har blivit svårare att
förstå hur man ska arbeta med den. En del hade nyligen gått en kurs hos SISU i hur man arbetar
med hemsidan efter uppgraderingen, men var missnöjda med utbildningen. Det borde arrangeras
en kurs anpassad för bouleföreningar. Vid kurstillfällena var det deltagare från många olika
idrotter, som hade sina specifika frågeställningar som inte alls berör våra föreningar. GBBF bör
kontakta SISU och höra om de kan ordna en ny utbildning enbart riktad till bouleföreningar.
Agneta poängterade också att det är viktigt att kontinuerligt uppdatera sina hemsidor, som ju är
klubbarnas skyltfönster såväl externt som internt. Inaktuell information på hemsidan ger inget bra
intryck.
Det är viktigt att registrera nya medlemmar både i IdrottOnline och i SBF online samt att plocka
bort medlemmar, som inte längre är aktuella.
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Tyvärr var det länge sedan det kom något nyhetsbrev från SBF. Sedan ”Sofiorna” slutade på
SBF:s kansli i juni, har det varit lite si och så med informationen. Nyligen lade SBF ut
information på sin hemsida under ”Nyheter” om Föreningsrapporten, som klubbarna ska skicka
in före årets slut. Eftersom det hela tiden matas på med nyheter, kommer den informationen snart
inte längre att synas under ”Nyheter från SBF”. Agneta mejlar information om Föreningsrapporten till samtliga klubbar samt lägger ut den på GBBF:s hemsida. Hon mejlar även
informationen ”Förnya licenser”. Introduktionslicensen för 2017 är höjd från 50 kr till 100 kr.
Det var många som inte hade en aning om det.
Om kontaktpersoner i klubbarna får ny mejladress, måste detta meddelas till GBBF. Det räcker
inte att lägga in ny mejladress i SBF online, Det finns nämligen ingen koppling mellan SBF
online och GBBF:s e-post.
Rapport från möte med SBF
Den 13 oktober fick GBBF:s styrelse besök av SBF. De som besökte oss var Pontus Thuresson,
förbundsordförande, Ylva Mellin, som arbetar med utvecklingsfrågor tillsammans med
Breddkommittén, samt Mats Peterson, Breddkommitténs ordförande.
GBBF:s styrelse hade förberett sig väl och hade ställt samman en massa frågor, medan SBF
däremot kom ganska tomhänta. Det blev drygt tre timmar långa diskussioner. Bl.a. diskuterades
anledningen till att vi blev tvungna att ställa in Svenska Cupen V65 grundomgång, som skulle
spelats den 1–2 oktober, på grund av att vi inte fick någon arrangör. GBBF fick bl.a. lite trista
mejl från SBF med anledning av detta. GBBF:s styrelse uppfattade det som ett påhopp och
krävde en skriftlig ursäkt från SBF, men någon sådan har inte kommit.
GBBF tog även upp § 4 och 6 i Tävlingsbestämmelserna gällande sanktioneringar av tävlingar.
Enligt dessa bestämmelser får licensierade spelare inte delta i icke-sanktionerade tävlingar. De
flesta spelare har nog ingen större kunskap om detta och GBBF:s styrelse anser, att bestämmelsen
bör tas bort. Den gagnar egentligen ingen. SBF var dock av motsatt uppfattning.
Trots många timmars diskussioner fick vi tyvärr ingen större respons från SBF.
Bert Nilsson kommer att delta i SBF:s verksamhetskonferens den 26–27 november. Han har
anmält sig till Tävlingskommittén och Breddkommittén och kommer ta med sig de synpunkter
som har diskuterats under kvällens informationsmöte samt de frågor som diskuterades vid SBF:s
möte med GBBF:s styrelse i oktober.
Broschyr
GBBF planerar att tillsammans med SISU tar fram en broschyr, som ska kunna delas ut till
samtliga klubbar i distriktet. Förslaget mottogs positivt.
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Höjd distriktsavgift
I samband med årsmötet i mars 2017 kommer GBBF:s styrelse att föreslå en höjning av
distriktsavgiften från 500 kr till 1 000 kr att träda i kraft från och med 2018.
Övriga frågor
Bengt Carlsson, LAN, som ingår i valberedningen, ville ha två namn till den valberedning som
ska väljas på årsmötet i mars 2017. Två intresserade anmälde sig. Vilka dessa är, meddelas vid
annat tillfälle.
Mötets avslutande
Bert Nilsson tackade deltagarna för deras medverkan. Roligt att så många kom. GBBF:s ambition
är att fortsätta med informationsmöten.

Vid pennan:
Agneta Ohlsson
Sekr. i GBBF
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