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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
2010-09-06 klockan 18.20-20.30, Kvibergs kaserner, Göteborg.
§ 1 Öppnades mötet, i ordförandes frånvaro, av Hans-Erik Hermansson. Övriga närvarande
var Hans T Carlsson, Bo G Eriksson, Lennart Hallgren och Bo Sjöström.
§ 2 Anförtroddes ledning av dagens möte åt Hans-Erik Hermansson och godkändes att i
huvudsak följa den vanliga dagordningen samt beslöts att adjungerade Hans T
Carlsson till mötet eftersom han är distriktets domaransvarige.
§ 3 Föregående protokoll godkändes efter redaktionella ändringar.
§ 4 Genomgång av ekonomin, som i stort sett var stabil, med tillgångar om cirka 200000.
§ 5 Kommittéer och ansvarsområden
a) Ungdomsansvarig: Avvaktar rapport från Marco angående verksamhetsplan med
uppföljning.
b) Tävlingskommittén: Distriktets seriespel är förtjänstfullt genomfört. Beslöts vidare att
begära slutredovisning av Lag-DM 2010 och att lägga in Lag-DM 2011 i
samband med arbetet med sanktioner.
c) Handikappansvarig – inget att rapportera.
d) Domaransvarig: Hans T Carlsson rapporterade att han skall ta kontakt med Mauri
Lehtonen för att få klart om han kan kvarstå som domare.
e) Jämställdhetsansvarig - inget aktuellt att rapportera.
f) Marknadsföringskommittén – Tack Hans-Erik som uppdater distriktets hemsida.
Diskuterades hur ”gästboken” på sidan skall utformas och användas.
g) Utbildningsansvarig. Domarutbildningen uppskjuts ett år. I övrigt puffas för SISUs
utbildningar, särskilt Idrott online 7/10. Den 30/10 inbjuds till
ordförandekonferens i Lerum – om den hallen är ledig.
§ 6 Seriespel
a) på förbundsnivå avgörs seriespelet 18-19 september. Resultaten där avgör vilka kval
som skall spelas för att stanna kvar respektive gå upp en serie
b) diskuterades erfarenheter från distriktets seriespel.
c) Folke Olsson vill att distriktet inför egna regler för utbyte av spelare mellan serinivåer.
Styrelsen beslöt att inte införa sådana regler för distriktet.
§ 7 Inkomna skrivelser
a) Från Annika Fjelkner Lindome om att i samarbete med distriktet bjuda in Bruno Le
Boursicaud för avancerad träning av främst distriktets elitspelare. Styrelsen tog
tacksamt emot detta erbjudande. Beslöts att uppdra åt Bo G Eriksson att slutföra
förhandlingarna med Annika.
b) Inbjudan till SDF – skickas vidare till föreningarna. Det vore bra om
ungdomsansvarige Marco samt någon ungdom kunde åka.
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c) Förfrågan om ledamot i distriktets disciplinnämnd. Uppmärksammades att ingen
valdes i år då det 2009 valdes på två år. Uppgifter ledamöter lämnas av ordförande.
d) Invigning av nya boulehallen 12/9. Alla välkomna
§ 8 Utgående skrivelser till följd av ovanstående beslu: Inbjudan till ordförandeträff och SDF
samt puffa för SISU-utbildningar
§ 10 Följande styrelsemöten. Beslöts att hålla ett möte via e-post för att yttra oss över begäran
om sanktion för regionala tävlingar. Det därpå följande mötet äger rum onsdag den 3
november 2010 klockan 18 i Kvibergs kaserner
§ 11 Avslutades dagens ordförande mötet 20.25
Vid protokollet Bo G Eriksson

