
 

 

Protokoll styrelsemöte Wästgöta-Dahls Bouleförbund 
Datum 2022-09-20 via teams 

Närvarande: Oliver, Kaisa, Mikael, Tom och Birgitta 

1. Mötets öppnande 
Oliver öppnade mötet 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes utan ändringar 

3. Val av justerare  
Kaisa och Oliver valdes att justera protokollet 

4. Föregående mötesprotokoll 
Inget att anmärka 

5. Beslut per capsulam  
Inget sedan senaste mötet 

6. Ekonomi 
Se separat utskick från kassören. Vi tar en diskussion, på SBF:s höstkonferens i Stockholm, 
med GS i förbundet om återstartsstödets användning. 

7. Kommittérapporter  
Ungdomskommittén - WDBF kommer skicka 2 deltagare till Prins Bertil som denna gång går 
av stapeln i Malmö. Tom åker med. Han har tryckt upp tröjor med WDBF tryck på till detta 
tillfälle som godkändes av styrelsen. Nya kläder kommer tas fram då vi får vår nya logga. 
Deltävling 2 av touren(i Skövde) är på gång och inbjudan skall komma i dagarna. Vi 
diskuterade vår gemensamma ungdomsträning med de 4:as gäng i Jönköping. Vi väntar på 
svar från Maggan i Ösbf för exakt datum. Tom kollar över hur vi kan samköra till detta tillfälle 
och hur vi kontaktar alla våra ungdomar i distriktet.  
Domarkommittén – Domare sökes till lag dm i Skövde i december. En ny domare, som har 
genomgått utbildning, behöver gå bredvid någon domare. Är det någon som kan vara 
behjälplig så kontakta Lennart. 
Utbildningskommittén – Inget att rapportera  
Tävlingskommittén – Arbetar med sanktionskalendern just nu. 

8. Sanktionskalender 
Vi behöver lägga ett förslag till årsmötet på att styrelsen beslutar veckodag för årsmöte. Vi 
diskuterade hur seriespelsammandrag 2 för v55 i distriktet ska ligga. Vi resonerade oss fram 
till att bibehålla den helgen som är. Vi konstaterade att hösten är svår att få till 
sanktionsmässigt.  

9. Höstkonferens  
Vi kommer ha en kombinerad utbildnings/konferenshelg där vi vill återstarta klubbarnas 
träningar och uppgradera deras kunskaper kring regelfrågor. Birgitta, Kaisa och Oliver 
förbereder en inbjudan som går ut inom 2 veckor. Reseersättning och lunch kommer 
erbjudas för att locka deltagare. Målet är att få så många klubbar som möjligt att komma så 



 
att budskapet sprids, speciellt till de klubbar som inte i dagsläget har en fungerande 
träningsverksamhet med regelgenomgångar mm. 

10. Övriga frågor 
-     Tvåvägsverifiering för att logga in i Teams kommer att startas upp i slutet av september 
för att öka säkerheten. Följ länken som dyker upp eller läs igenom det mail som Kaisa mailat 
ut i veckan. 
- Oliver kontaktar valberedningen och påminner om att de startar upp sitt arbete. 
- Planeringskonferens med styrelsen inför årsmöte. Vi bokar datum nästa möte.  

11. Nästa möte 
Oliver skickar ut förfrågan via mail om 18/10, 25/10 eller 26/10.  

12. Mötets avslutande 
Oliver avslutade mötet 
 

mötessekreterare   mötesordförande 

Birgitta Thorell   Oliver Thorell 
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justerare    

Kaisa Andersson    
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