
 

Protokoll styrelsemöte Wästgöta-Dahls Bouleförbund 
Datum 22-09-01 via teams 

Närvarande: Oliver Thorell, Kaisa Andersson, Birgitta Thorell, Tom Hansen, Karin Granevik 

1. Mötets öppnande 
Oliver öppnade mötet 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes  

3. Val av justerare  
Oliver och Kaisa 

4. Föregående mötesprotokoll 
Inte hört något angående Björkehov fortfarande. De har ej betalt in till förbundet 
heller. 

5. Beslut per capsulam  
- Bidrag skytte-SM, vi har beslutat att bevilja bidrag med upp till 1200 kr för boende 
och resa för de som deltar. 
2 st har ansökt och fått det utbetalt. 

6. Ekonomi 
- Återstartsstöd från SBF 
32 500kr i stöd. Några ansökningar har inkommit och utbetalats ang. att wdbf betalar 
startavgift på SM för DM vinnare. 

7. De 4:as gäng 3-4/9-2022 
Vi gick igenom ösbfs lista med förslag på samarbetspunkter och diskuterade förslag 
på vad vi vill lägga till. Ungdomsträning skall vara en sådan. Domarutbildning. 
Regelkurs-återstartsstöd. Hur klubbar får igång sina träningar. 

8. Höstkonferensen 13 nov 2022 
Regelkurs-Anders Holmberg, Johan Nilsson eller Henrik Rolf Biggan tillfrågar någon 
av dessa till att föreläsa på höstkonferensen för kompensationen domararvode (1 100 
kr) mat och reseersättning. Kaisa pratar med Herman och Mattias om träningspepp för 
klubbarna. Använda softboule att visa med. Här kan vara ett utbyte där vi frågar 
varandra inom de 4:as gäng att föreläsa i varandras distrikt för att få input av 
varandra. 

9. Kommittérapporter 
- Domarkommittén  

En domarrapport granskades och överlämnades till TK. En domare har ej 
lämnat rapport och vi ber Lennart K kontakta domaren för en påminnelse.  

- Ungdomskommittén 
Vi beslutade att alla ungdomar i vårt distrikt får ansöka om pengar till samtliga 
arrangemang för dem under hösten. Mat, resa och anmälningsavgift kommer 
beviljas. Prins Bertil har bara 8 anmälda lag. Den går av stapeln i Malmö den 
24-25/9 2022. Tom kollar runt med distriktets ungdomar och försöker få ihop 



 
ett lag. Lidköping kommer starta upp skolboule inom kort. Man fokuserar då 
på att lära upp pedagoger som kan hålla det vid liv på skolorna. 

- Utbildningskommittén 
Tränarutbildningar samt tävlingsutbildningar ses över på förbundsnivå.  

- Tävlingskommittén 
Seriespelen har nu genomförts och det har bytts arrangör på lag-DM från Bon 
till TRX. 

10. Hemsida  
Nya sidan är på gång att starta. Vi ska välja färger. Primärfärg svart 25% och 
sekundär mörkblå 100% valdes tillsvidare.   

11. Övriga frågor 
Enkät skall besvaras individuellt av styrelsen från valberedningen. Wdbf tar 
kostnaden för sina delegater för ev extranatt(pga tågbrist) om inte Sbf tar den 
kostnaden. Detta gäller höstkonferensen i Stockholm den 24-25/9. 

12. Nästa möte 
20/9 2022 klockan 18.00 på teams. 

13. Mötets avslutande 
Oliver tackade för ett givande möte och avslutade. 
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