Svealands Bouleförbund
Minnesanteckningar från SvBF’s Vårting 2019-03-23
Årets Vårting genomfördes i Nyköping och platsen var Rosvalla
Idrottsanläggning.
Vi var totalt 17 personer fördelade på 6 klubbar och 7 representanter från
Svealands Bouleförbunds styrelse.
Klubb
BBF
ÖSK
EBP
BCP
KLO
GÄS

Antal anmälningar
1
3
2
2
3
6

Vi hade även bjudit in Anders Wiland (Kanslichef) och Frida Milevi
(Utvecklingsansvarig) från Svenska Bouleförbundets kansli.
Maria Bergström, ordförande i Svealands Bouleförbund öppnade mötet och
presenterade agendan:
10:20
10:30
11:15
10:45
12:30
13:15
15:00
15:20
17:30
18:00
20:00

Presentation av dagen
Anders Wiland och Frida Milevi presenterar sig
Strategi 2025
Workshop
Lunch
Strategi 2025 (Grupparbeten)
Kaffe och godbit
Fortsatt arbete med Strategi 2025
Avslut
Bouleaktiviteter
Middag

Anders Wiland:
Anders presenterade sig själv och har sitt ursprung i handbollssporten där
majoriteten licensierade spelare är under 20 år till skillnad från boulens
åldersfördelning.
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Svealands Bouleförbund
Anders roll på kansliet är att leda och fördela kansliets resurser samt vara
sammanhållande för kommittéernas verksamhet.
Anders mission är att kansliet ska bli mer synliga ute i föreningarna.
Idrottslyftet
Anders berättade om Idrottslyftet och historiken. Idag ingår Idrottslyftet i
Stadsbudgeten och kommer att omarbetas under nästa år. Syftet med
idrottslyftet är
 Utveckla föreningen och distriktet
 Utveckla verksamheten så att barn oh unga i åldern 7-25 år väljer att
idrotta i förening
 Stimulera till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten .
Bidraget är fördelade på 2 områden;
 Föreningsstöd
 Utvecklingsstöd
2019 fick Svenska Bouleförbundet SEK 1.042.200 till barn och ungdom
fördelade på:
 Föreningsstöd: SEK 313.000 (30%) som föreningar kan söka.
 Utvecklingsstöd: SEK 732.200 (70%) som går till fördelning av projekt
och hantering av Idrottslyftet på SBF.
Föreningsstöd kan sökas av föreningarna till t.ex. bouleting, arbete med barn
och ungdomar.
Utvecklingsstöd går till utbildning av domare, tränare, ledare, spelare.
Från 2020 kommer RF att göra om reglerna för Idrottslyftet. Mer information
om detta kommer.
Anders uppmanar alla föreningar att ta kontakt med kansliet så hjälper dom
till att ansöka om medel.
Frida Milevi
Frida presenterade sig själv genom ett gripande skådespel o m hur barn kan
känna sig när kraven på prestation kommer. När glädjen i idrotten försvinner
för att det bara är resultatet som räknas.
Frida betonar vikten av att berömma och inte bara ge negativ kritik vilket vi är
bäst på. Frida menar också att VI-känslan i föreningen är viktigast för om den
försvinner p.g.a. resultaträkning så försvinner lusten och man slutar idrotta.
Strategi 2025
Maria startade upp med en kort introduktion om vad Strategi 2025 är för något
innan hon lämnade över ordet till Anders och Frida.

Svealands Bouleförbund
Strategi 2025 består av 5 utvecklingsresor:
1.
2.
3.
4.
5.

Den moderna föreningen engagerar
En ny syn på träning och tävling
Ett stärkt ledarskap
Inkluderande idrott för alla
Jämställdhet för en framgångsrik förening

Med inkluderande idrott för alla menas att idrotten skall ses som en
folkrörelse och föreningar skall möta människor i deras egen verklighet.
Föreningar skall arbeta med nya grupper och låta dem vara aktiva på sina
egna villkor.
Grupparbete: Grupper om 3 diskuterade problem och svårigheter i sina
föreningar. Detta för att kunna hjälpa varandra att processa problemen.
Vi måste tänka nytt och inte:
-

Det var som det var tills det blev som det blev
Det blir som det blir när det är som det är
Det är som det är tills det blir som det blir
Faran är att det blir som det var

Svealands fondpengar: Maria informerade om att fonden som Svealands
Bouleförbund har skall lösas upp och kommer att nyttjas till stipendier inom
Strategi 2025 med följande aktiviteter:
-

Ledarskapet
Engagemanget
Rekrytering
Glädjespridaren/Eldsjälsföreningen

Para idrott
Frida visade en film med Åsa från SISU som har en funktionsnedsättning; hon
saknar en arm.
Ledorden är:
- Tillgänglighet
- Information
- Bemötande
Tips
-

för tillgänglighet:
Informera om tillgängligheten som t.ex. bild på P-platsen, entré, WCn
Inrätta en Universal toalett (storleken är viktig för rullstolsbundna)
Kompetent och bra personal. Det kan räcka om det bara finns en
person som kan sträcka ut en hjälpande hand.

Svealands Bouleförbund
Utveckling av Para Petanque: Eric Ericsson, informerade om sin önskan att få
utveckla Para Petanque. Vi kan hämta en hel del från boccian. Anpassningar
till boulen kan vara att minska avståndet till lillen då det kan vara svårt att
kasta på 9 meter eller längre om man sitter i rullstol.
Bidrag: SvBF har givit ett bidrag till Gagnef Boulesällskap som hjälp till deras
träning med ej hörande spelare. Carina Forsberg informerade om att personer
med hörselnedsättning kan få gratis tolk.
Utbildning
Grundutbildning för tränare: Eric Ericsson, EBP, uppmanar alla att ta kontakt
med närmaste SISU för anmälan. Grundutbildningen sker för alla
idrottsgrenar, vilket gör att man får höra erfarenheter frå n andra sporter, t.ex.
ridning och simning.
Tävlingar
Generationsmasters: 3-4 augusti. Inga Stenbrink berättar om tävlingen. På
lördagen spelas dubbel och på söndagen trippel. Krav: 1 juniorspelare och
sedan 10 år till nästa deltagare och vid trippel ytterligare 10 år till den tredje
delgararen.
GraceÅland: Möjlighet att spela med ålänningar. Omfattar en helg, fredag söndag. Eric Ericsson informerade om reglerna och uppmanar samtliga att
sprida detta i sina respektive klubbar.
Övrigt
Föregående styrelsemöte: Maria Bergström informerade om hur styrelsen
arbetade 1 dag med Strategi 2025.
Strategi 2025: Maria Bergström informerade om att målet är att
Distriktsstyrelsen ska göra en uppsökande verksamhet för att ta reda på hur
arbetet med Strategi 2025 fortlöper ute i föreningarna för att stötta och höra
om vi kan hjälpa till. Vi ska inte heller glömma stipendiet som kommer att
premiera:
-

Ledarskapet
Engagemanget
Rekrytering
Glädjespridare/Eldsjälar

Ärenden till Distriktet: Det kommer in många ärenden till distriktsstyrelsen
som inte är akuta. För detta ändamål ska distriktet skapa en enkel blankett för
att styrelsen lättare skall kunna besvara frågor, funderingar etc.
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Blanketter: Det kommer att publiceras ett antal blanketter på vår hemsida.
Styrelsen går nu igenom och utformar nya blanketter samt uppdaterar en del
gamla blanketter.
Utvärdering
En muntlig utvärdering visade att deltagarna tyckte att mötet var intressant
och känner sig sugna på att börja arbeta med Strategi 2025.
Mötets avslutande
Maria Bergström avslutade med: ”Det är medlemmarna som tillsammans
gör svensk boule-utveckling”. Och med en applåd till oss själva

Vid datorn:
Ann Hägglund, BBF (Kassör Svelands Bouleförbund).

