
 
Protokoll styrelsemöte Wästgöta-Dahls Bouleförbund  
Datum 2022-06-14  

1. Mötet öppnandes av Oliver  
Närvarande: Oliver, Kaisa, Robert, Karin, Tom och Birgitta. 
2. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes med ett tillägg angående facebook. 
3. Val av justerare   
Robert valdes till justerare jämte ordföranden. 
4. Föregående mötesprotokoll  
Björkehov har vi ej fått tag i ännu men vi fortsätter söka dem. För övrigt lades protokollet till 
handlingarna. 
5. Beslut per capsulam   
TK beslutade att köpa in och dela ut glass för 160 kr som lottades ut bland de som svarade på 
enkäten angående DM. 85 st svarade på enkäten.  
6. Ekonomi  
Se separat rapport. Satsningen på subventionen av middagen under DM var väldigt lyckad. Ca 70 
medlemmar deltog.  
7. Kommittérapporter   
Utbildning/utvecklingskommittén - Det kommer att ske någon satsning kring att engagera fler 
kvinnor inom sporten. Material till tävlingsverksamhet håller också på att arbetas fram. Nu har vi 
fått en kontaktperson på SISU Dan Skogman heter han.  
Ungdomskommittén – Inga möten sedan sist. Problem med boende i Karlsborg under 
ungdomstouren.  
Domarkommittén – Oliver, Kaisa och Roger Smedenfelt har haft en genomgång angående 
ansvarsuppgifter med vår nya domaransvarige Lennart Kjaer. 
Tävlingskommittén – DM gick bra och av enkäten att döma behöver vi se över våra 
tävlingsbestämmelser. Seriespelsammandragen löpte också på bra.   
Vi tog ett beslut att slå ihop utbildning och utvecklingskommittén till en kommitté.  
8. Återbetalning av sanktionsavgifter TBF  
TBF kan ej hålla de tävlingar de ansökt om och betalat för. De vill ha dessa återbetalde. Vi 
beslutade att ge avslag och erbjuda utbildning och hjälp att arrangera tävlingar. 
9. Uppflyttning TRX  
Karin har mottagit ett förslag om att TRX bör flyttas upp i divisionerna i veteranseriespelet pga 
att deras lag främst består av elitspelare. Detta blir det avslag på då det blir oetiskt samt att 
andra lag då måste flyttas ner vilket inte är ok. Kind drar sig ur div 7 i veteranserien redan till 
hösten pga spelarbrist.  
10. Förtjänsttecken  
Tom Hansen gick med i UNK 2021, vi kollar med SBF om reglerna kring hur man räknar på åren.  
11. Övriga frågor 



De fyras gäng – Vi kollar om den 20 juni klockan 18.00 kan passa för att ha ett teams möte i de 
fyras gäng.  
Facebooksidan – Kritik från en medlem som framfördes under veteranseriespelet på 
Kransmossen. Den tyckte att vi skulle ha en representant från styrelsen på plats(vilket vi hade) 
men det framgick inte vad den ville vi skulle utföra. Vi beslutade att vara tydligare i 
kommunikationen angående distriktsrepresentanter när de är på plats.  
Arne Teljer har avsagt sig sitt styrelseuppdrag och vi valde Robert Björkebro till ersättare på 
posten vice ordförande under 2022. 
12. Nästa möte  
30 augusti på Teams . 
13. Mötets avslutande  
Oliver tackade för ett bra möte och avslutade. 
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