
 
 
 
 
 
 
Protokoll styrelsemöte Wästgöta-Dahls Bouleförbund  
Datum 2022-10-25 via Teams 
Närvarande: Oliver, Kaisa, Karin, Tom, Robert och Birgitta samt inbjuden gäst från SISU 
 

1. Mötets öppnande  
Oliver öppnade mötet och hälsade Dan Skogman från SISU välkommen. Han informerade oss om 
SISU samt hur vi kan använda oss av dem. Ett förslag är att vi diskuterade är att hålla en digital 
dragning av SISU till våra klubbar i distriktet. Sedan gör vi en kontaktlista utifrån deltagarna. 
Sedan får SISU konsulenterna ta kontakt med klubbarna för att komma igång. Vi får material om 
hur man rapporterar in via Dan.  
 
2. Godkännande av dagordning  
Godkändes. 
 
3. Val av justerare   
Robert valdes till justerare 
 
4. Föregående mötesprotokoll  
Lades till handlingarna. 
 
5. Beslut per capsulam   
Inga beslut per capsulam. 
 
6. Ekonomi  
Några poster i budgeten är fortfarande outnyttjade. Tom och Oliver kommer ev åka på 
skolboulesutbildning i november samt oliver skall gå en utbildning i årsmöteskunskap. 
 
7. Kommittérapporter   
Ungdomskommittén - I helgen var det deltävling 2 i touren i Skövde med 17 deltagare. Nästa 
träff är 2-3/12 i Borås. Vi subventionerar ungdomarnas boende med 200kr/ person till Borås. 
Samt vi beslutade att subventionera boendet i Skövde för våra 2 deltagare i efterhand på 150 kr 
per person. Vi har fått till oss att skicka någon från vårt distrikt till skolboulesutbildningen. 
Utbildningskommittén - sammanträder imorgon. Inget att rapportera i nuläget. 
Domarkommittén – Inget att rapportera. 
Tävlingskommittén - De börjar söka arrangörer snart till distriktsarrangemang. 
 
8. Återstartsstöd  
Om vi får pengar kvar från detta använder vi dessa till boulesett att använda till att ha som 
utlåning åt skolor i vårt distrikt.  
 
 
 



9. Höstkonferensen  
Johan Nilsson är bokad att anföra om reglerna. Mattias om träning. Oliver info om 
distriktsarrangemang. Samt arrangemang. Biggan pratar om SISU träffen.  
 
10. Hemsida  
Den nya sidan har nu kommit och Oliver försöker se hur den fungerar eller om han behöver gå 
någon utbildning. 
 
11. Övriga frågor 
Tom lämnar kostnadsförslaget till SISU och skriver ihop det angående vår ungdomsträff i januari.  
 
12. Nästa möte  
Vi träffas 8.30 i Vara innan Höstkonferensen. Nästa möte 11 december i Lidköping med 
förberedelser inför årsmötet samt lunch. Karin mailar förslag på detta till oss övriga i styrelsen. 
 
13. Mötets avslutande  
Oliver tackade för deltagandet.  

 
 
 
mötessekreterare   mötesordförande 
Birgitta Thorell   Oliver Thorell 
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justerare    
Robert Björkebro    
 
 .....................................  
 


