Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2017-09-15
Närvarande:

Bert Nilsson, ordförande
Agneta Ohlsson, sekreterare
Ove Olsson, kassör
Doris Lundin, ledamot
Bengt Carlsson, suppleant
Bo Sjöström, suppleant
Magnus Pettersson, Västra Götalands Idrottsförbund/SISU (delvis)
Linnéa Tyden Busck, SISU (delvis)
Ingemar Gabrielsson (GBK), valberedningens ordf.

1.

Mötets öppnande
Ordföranden Bert hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Besök av Ingemar Gabrielsson
Ingemar Gabrielsson, valberedningens ordförande, deltog i styrelsemötet för att sondera
terrängen inför val av distriktsstyrelse för nästa år.

3.

Inbjudna gäster: Magnus Pettersson och Linnea Tyden Busck
Linnea inledde med att redogöra för våra resurspengar och just nu står vi på minus. Hon
hade lovat lite för mycket vid förra styrelsemötet och det vi kan få i bidrag är 6 000 kr,
vilket täcker luncherna i samband med mötet med ”de fyras gäng”. Hon lovade
undersöka, om det finns mer pengar, men för tillfället gäller endast 6 000 kr.
Magnus Pettersson har fått nya arbetsuppgifter, varför arbetet med vår folder kommer att
övertas av Lena Ivarsson, som är stationerad i Skövde. Hon kommer att hålla kontakt
med Agneta.

4.

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
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5.

Genomgång av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes.

6.

Ekonomisk genomgång
Ove delade ut Balans- och Resultatrapport. Ekonomin är fortsatt god. Konton med
samma benämning återkommer under olika kontonummer. Om möjligt bör de slås ihop
till ett kontonummer per benämning. Ett konto för konferenser bör läggas upp.

7.

Rapport från kommittéerna samt ansvarsfördelning
a)

Tävlingskommittén
Hittills fyra lag anmälda till Svenska Cupen V65 kval.
Sanktionsansökan från Kålle Bouleförening gällande Kållecupen 2 september 2018
godkändes.
Bo Feiff (LÄN) har varit i kontakt med både Ove och Agneta vad som gäller
angående icke sanktionerade tävlingar. De måste nu anpassa sig efter SBF:s
regelverk. Agneta kontaktar Bo Feiff och meddelar, att han kan söka sanktion för
propagandatävling.

b)

Ungdomsansvarig
Agneta ändrar ungdomsansvarig på hemsidan till Bo Sjöström. För tillfället står
Leif Allvin som ungdomsansvarig, vilket han inte är längre. Abby och Moa deltar i
Prins Bertil Juniorcup. Bosse kontaktar Magnus Halleen angående inköp av tröjor
till flickorna. Tröjorna beställs hos Mercus i Sisjön. De ska vara äppelgröna och
med GBBF:s logga påtryckt. Bosse påminner Magnus om att vi gärna vill ha en
liten rapport från ungdomslägret i somras.

c)

Handikappansvarig
Inget att rapportera.

d)

Domaransvarig
I seriespelet i augusti hade vi två domare, vilket var befogat, eftersom
spelområdena var utspridda. Doris kontaktar SBF och frågar om Stina Lundblad,
som inte har dömt på flera år, ska kvarstå som domare. Bo G Eriksson är inte
längre domare och Agneta tar bort honom från mejllistan.

e)

Jämställdhetsansvarig
Inget att rapportera.

f)

Marknadsföringskommittén
Broschyren är under framtagning. Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
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g)

h)
i)

8.

Utbildningsansvarig
Inbjudan till Verksamhetskonferens i Stockholm 28–29 oktober. Inbjudan har gått
ut till alla ordinarie styrelseledamöter i distriktsförbunden. Bert deltar. Eventuellt
deltar fler från styrelsen. Bert kontaktar SBF med anledning av att man kan söka
bidrag från Idrottlyftet för konferenskostnaden. Bidraget ska dock sökas genom
styrelseledamöternas föreningar.
Disciplinnämnden
Inget att rapportera.
AU
Inget att rapportera.

Sammanfattning/Seriespelet i augusti/Grevegården
Bert har varit i kontakt med Peter Elmrin för att höra vad de tyckte om att stå som
arrangör för seriespelet i augusti. Grevegården ska göra en utvärdering vid nästa
styrelsemöte och vi kommer att få en kopia av den. Man hade invändningar mot Oves
Gatukök, bl.a. stämde inte de priser vi gått ut med i inbjudan. Priserna var lägre, vilket vi
inte hade fått någon information om. Detta menar Grevegården inkräktade på deras
försäljning i cafeterian. Vore bra att få reda på hur mycket de anser att de har förlorat på
minskad försäljning.
Både seriespelet i Slottsskogen och Grevegården var mycket välarrangerade.

9.

Inbjudan domarkonferensen 1/10 samt till de 4 distrikten 14–15/10
Har skickats ut. Påminnelse angående domarkonferensen skickas senast den 20
september. Program för mötet med de 4 distrikten skickas ut i god tid. Varje distrikt står
för sina boendekostnader samt middag med boule på Boulebar. Den senare kostar 495
kr/person. Vi subventionerar den med 195 kr, vilket innebär att GBBF fakturerar
distrikten 300 kr/deltagare. Luncherna subventioneras av SISU.

10.

GBBF:s nya kläder
De nya kläderna delades ut. Vi har på oss dessa vid domarkonferensen.

11.

Sanktionskalendern
Datum för DM-tävlingarna fastställdes. Agneta tar fram en arrangörskalender.

12.

Informationsmöte för föreningarna
Hålls för föreningarna tisdagen den 14 november kl. 18.00 i SISU:s lokaler på
Mejerigatan 1.
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Information om detta mejlas ut till föreningarna snarast och formell inbjudan skickas ut i
mitten på oktober.
13.

Inkommande skrivelser
Diverse mejl som redan besvarats.
Inbjudan till domarutbildning och domarkonferens i Stockholm den 18–19 november.
SBF har skickat ut information till samtliga föreningar.

15.

Utgående skrivelser
Diverse mejl som redan har besvarats.
Påminnelse domarkonferens.
Program inför mötet med de 4 distrikten
Inbjudan till informationsmöte 14 november.

15.

Övriga frågor
Bengt undrade hur man räknar ut kvoten i seriespelet. Agneta återkommer till Bengt om
detta.

17.

Nästa möte
Äger rum tisdagen den 10 oktober kl. 11.00 i SISU:s lokaler på Mejerigatan 1,
Kallebäck.

18.

Mötets avslutande
Bert förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Agneta Ohlsson
Sekr.

Bert Nilsson
Ordf.
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