
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll styrelsemöte Wästgöta-Dahls Bouleförbund  
Datum: 220517   
Närvarande: Karin, Oliver, Tom, Kaisa, Robert, Birgitta 

1. Mötets öppnande  
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
2. Godkännande av dagordning 
Godkändes med tillägg punkt 8 b)  
3. Val av justerare  
Robert   
4. Föregående mötesprotokoll  
Vi skall jämföra bouletingsanteckningarna med vårt årshjul så att vi inte missar att lägga in någon 
synpunkt därifrån. 
5. Beslut per capsulam  
Angående DM i Ulricehamn har vi beslutat att vi subventionerar grillbuffen på lördagskvällen 
med 100 kr/person samt att distriktet sponsrar priser till flaskspel under DM 2022.  
6. Ekonomi  
Alla klubbavgifter är inte inbetalade. Björkehov i Borås har ej betalt. Vi fortsätter kolla om vi kan 
få tag i dem (Birgitta). Sällskapet Boulefingers skulle fundera om de skall vara kvar då de i princip 
endast spelar knalleserien som inte kräver licens. Vi har fått bidrag från RFsisu på 17 561 kr som 
är den första av tre utbetalningar. En fråga hur mycket vi avsatt gällande återstart av verksamhet 
i distriktet. Återstartsstödet i wdbfs budget är budgeterat till 15 000 kr samt ytterligare 5 000 kr 
som är öronmärkta till de 4 gäng. Medaljer har köpts in för 3 år framöver. Denna kostnaden delas 
på kommande år(periodisering) i budgeten. 
7. Rapporter   
Tom i ungdomskommittén har pratat med GBbf om att till hösten starta ett samarbete angående 
träning mellan juniorerna i våra distrikt. Ungdomstouren, som börjar i Karlsborg, kommer att 
komma ut med en inbjudan i dagarna. Prins Bertils inbjudan är redan ute. Vi önskar bättre 
kommunikation från Sbf:s ungdomskommitté och Oliver har varit i kontakt med Tommy på 
kansliet om detta. 
Karin i utbildningskommittén har varit med på det första mötet med Sbf:s utbildningskommitté 
och tycker det verkar mycket inspirerande.  
Oliver från Tävlingskommittén rapporterar att Mix trippel DM i Tibro har gått av stapeln samt en 
undersökning via sms till alla anmälda lag om hur nöjda deltagarna varit. I V65 på söndagen 
spelades det mellan 9.30-20.15, vilket upplevdes som lång tid av många. Vi tar ett beslut om att 
tillfälligt ändra i tävlingsbestämmelserna till DM i Ulricehamn för att se om detta kan undvikas. 
Maximalt 8 lag vidare till slutspel i monradspel. Samt endast ytterligare en runda till vid signal. 
Nytt poängsystem för hur vi räknar kring ”Bästa klubb” presenterades från Tk. Till nästa Dm 



behöver vi se över om vi tex skall ha manuell anmälan för juniorer så att denna grupp erbjuds 
spel under DM.  
Birgitta i utvecklingskommittén informerade om ansökan till Sbf angående medel till de 4 gäng 
samt visade några offerter från olika konferensalternativ hon tittat på. Oliver kontaktar distrikten 
igen för att få svar. Birgitta lägger upp utdragen på teams och ansöker när vi fått svar från övriga 
distrikt. 
Kaisa meddelade att vi inte har någon kontaktperson på SISU just nu men hon fortsätter söka 
eftersom hon ej fått svar. 
 
8. Domaransvarig 
Lennart Kjaer, TMO har anmält intresse för denna post. Varit domare sedan 2018. Vi behöver en 
ansvarig i styrelsen som sköter det administrativa kring dessa frågor. Kaisa tar den posten, 
Birgitta är behjälplig om det gäller direkta domarfrågor. 
9. Övriga frågor  
a) Årshjul 

Karin rapporterade om det arbete de gjort som ligger på teams. Vi gjorde några justeringar 
direkt och dokumentet får ses som levande under året. 

b) Ansvarsområden 
Kaisa informerade om dokumentet hon lagt upp på teams. Vi tittatde igenom så att allt 
stämde och den skall sedan läggas upp på hemsidan så att medlemmar kan se vem de skall 
kontakta i olika frågor.  
Oliver hade en snabbgenomgång av hur man hittar i vårt teams. 

9. Nästa möte  
 14 juni på teams, klockan 18.00. 

10. Mötets avslutande  
Mötet avslutades av ordförande Oliver. 
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