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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund 2011-0301 klockan 18.00-19.55, Kvibergs kaserner.
§ 1 Öppnades mötet av Hans-Erik Hermansson och valdes Lennart Hallgren till mötesordförande.
Övriga närvarande var Bo G Eriksson och Stina Lundblad.
§ 2 Godkändes den föreslagna dagordningen.
§ 3 Föregående protokoll diskuterades och lades till handlingarna.
§ 4 Genomgång av ekonomin som är fortsatt stark. Årets medlemsavgifter är på väg att faktureras.
§ 5 DM och seriespelet. Beslöts att Lerum arrangerar DM 5-6 juni och att Skatås arrangerar
seriespelet 13-14 augusti. Hans-Erik ordnar priser och tygmärken.
Seriespelet arrangeras efter de anmälningar, 18 veteraner och 10 öppna lag, som kommit in i
tid. För att få fulla två grupper om 6 lag i öppna serien finns två vakanser som kan fyllas
allteftersom föreningar eventuellt hör av sig. Under året har de flesta föreningar visat ett
mycket lågt intresse för distriktets arbete. Till exempel har vi fått ställa in höstens
ordförandeträffar. Med det bristande engagemanget finner vi det angeläget att följa de
anmälningstider och liknande som meddelats föreningarna. Beslöts vidare att från och med
2012 skall medlemsavgifter vara inbetalda senast vid anmälningstidens utgång av seriespelet.
§ 6 Inkomna skrivelser. Inbjudan till möten med SISU som ges till ordförande för eventuellt
deltagande. Inbjudan till tävling mellan styrelser i angränsande distrikt. Information om
internationella tävlingar, bland annat i boule, för personer, som har genomgått
organtransplantation. Information om bouleresa till Kambodja.
§ 7 Utgående skrivelser. Deklaration, ansökan om föreningsbidrag, inbjudan till årsmötet, svar på
inbjudan till tävlingar mellan distriktstyrelser samt återstående fakturor för medlemsavgift.
§ 8 Årsmötet 27/3: Bouletinget öppnar klockan 11 och årsmötet klockan 13 i Kvibergs kaserner.
- Röstlängd ligger på vår hemsida.
- Inbjudan sänds ut av Hans-Erik
- Förtäring ordnas av Stina Lundblad
- Verksamhetsberättelse skissas av Bo G för kompletteringar av resten av styrelsen. Särskilt skall
Marco Silverberg kontaktas för rapport om ungdomssatsningen.
- Revisionsberättelse Hans-Erik stöter på revisorer.
- Verksamhetsplan Hans-Erik med stöd av Marco för ungdomssatsning.
- Budget upprättas av Hans-Erik enligt förra året och konsekvenser av verksamhetsplan.
- Styrelsens förslag hämtas ur styrelseprotokollen av Bo G. Obs även dagens förslag ovan och
nedan om inbetalning.
- Bo G begär in valberedningens förslag samt meddelar valberedningen att Stina kontaktar Ann
Marie Dellve för uppdraget som mötesordförande.
- Styrelsens förslag till årsavgift 2012 500 kronor med en rabatt om 150 kronor för förening som
deltar i årsmötet och ytterligare 150 kronor för förening som deltar i höstens ordförandekonferens.
- motioner med våra förslag tas ut förra styrelseprotokollet.
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§ 9 Övriga ärenden. Förelåg inga övriga ärenden.
§ 10 Nästa möte. Styrelsen samlas 27/3 10.00 inför bouletinget och sammanträder då om så behövs.
§ 11 Avslutades dagens ordförande mötet 19.55
Vid protokollet

Bo G Eriksson

