
Minnesanteckningar Bouleting, Wästgöta-Dahls Bouleförbund 
(WDBF) i Vara den 27 mars 2022 

 

 

9.00-9.30 Fika 

 

9.30-10.20 SBF:s motioner och styrelseförslag diskuteras 

Styrelsen i WDBF har lagt ett förslag till årsmötet att ändra årsavgiften till en fast summa på 600 kr. 
Enklare administration, man slipper invänta röstlängden innan avgifterna räknas ut och klubbarna kan 
betala in. 

Vi övergick sedan till att diskutera Förbundsmöteshandlingarna.  

Inget att tillägga på förslag 1 gällande könsfördelning i styrelse. 

Förslag 2 omorganisation av disciplinnämnderna. Södra och norra disciplinnämnderna slås ihop till en 
och skall då heta disciplinnämnden. Dagens centrala disciplinnämnd byter namn till 
överklagandenämnden. Detta förslag anser bouletinget att vi skall stödja.  

Motion 1: Enhetlig klädsel - Kulknappen Varberg. WDBF:s möte föreslår att motionen avslås. 

Motion 2: Ta bort damklass - Roxen PC. WDBF:s möte föreslår att motionen avslås. 

Motion 3: Ändra försäkringen – Roxen PC. WDBF:s möte föreslår, gå på förbunsstyrelsens förslag. 

10.20-10.30 Mötet tar 10 min bensträckare 

Motion 4: Ta bort klubbundna tävlingar – Roxen PC. WDBF:s möte föreslår att motionen avslås. 

Motion 5: Motion om att alla medlemmar skall ha tävlingslicens – Roxen PC. WDBF:s möte föreslår 
att motionen avslås. 

Motion 6: Förändring av årsavgiften – Roxen PC. WDBF:s möte föreslår att motionen avslås. 

Motion 7: förändra uträkning av ombud – Roxen PC. WDBF:s möte föreslår att motionen avslås. 

 

Återstartsbidrag 

Generellt…syftet…säkerställa…rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar 

…ska ses som ett framåtsyftande stöd 

…inte förväxlas med kompensationsstöd…syftar inte till att kompensera negativa ekonomiska 
konsekvenser 

…utgångspunkt…verksamheter som behöver en uppstart, återstart, omstart eller nystart 



 

Diskussion av hur distriktet skall använda pengarna (föreningsvis först under några minuter). 

• Återskapa samarbetet med intilliggande distrikt som vi tidigare haft. Eventuellt skapa någon 
distriktskamp. Diskussionsforum för gemensamma frågor distrikten emellan. 

• Lägga mer kraft på årets DM/eventuellt seriespel för att skapa ett större intresse. 

Arbetsgrupp för DM(efter förslag på höstkonferensen att pengar skall användas till att utveckla DM).  

• Herman Thorell, Mattias Thorell, representant från distriktets Tk samt ordförande från UIF , 
Per Linderoth, har anmält intresse att ingå i en arbetsgrupp kring årets DM. 
 

Återstartsbidrag kommer kunna sökas genom SBF framdeles. 

 

Kommittéer 

Tävlingskommittén har gjort ett förslag på nytt system för hur bästa klubb under DM ses ut. De 
kommer sedan arbeta vidare med det för att det skall kunna användas vid årets DM eller senast DM 
2023. Lag DM och mxt DM har en begränsning på antalet deltagare vilket gör det svårt för de 
tävlingarna att ingå i systemet.  

Ungdomskommittén 

WDBF har gått med på att betala in en solidarisk avgift gällande ungdomstävlingen Prins Bertils 
juniorcup, där alla distrikt får skicka 2 juniorrepresentanter. Detta trots att vi inte alla år skickat 
representanter. Kommittén har även arbetat med ungdomstouren, Tidaholms ungdomsprojekt och 
andra arrangemang gällande juniorverksamheten.  

Information från SBF 

SM i Jönköping 17-23 juli 2022 

Grundspel på Elmias område. Finalpass i Rådhusparken mitt i centrum. Nyheter i år: Gemensam start 
på singeln för alla klasser. Inget skytte under veckan. V75 klass införs på prov. Anmälan öppnar 9 maj 
och anmälan görs klubbvis.  

SM i Kalmar 2023 

SM i Lund 2024 

Särskilda projektstöd SF 2022 

• Skolsamverkan, Frida Milevi på kansliet tar man kontakt med om man är intresserad. 
• Idrott 65+ sökbara områden. Kartläggning och analys, utvecklingsarbete. Föreningar kan söka 

pengar för föregående punkter från förbundet.  
• Bidrag RF-SISU regionalt, kommer det också finnas möjlighet att söka bidrag ifrån.  

 

Veteranverksamhet 



• Veterankommitté i förbundet finns numera. Engagera er gärna.  
• Förbundets veterankommitté hade önskat att V75 klassen infördes på prov även under DM, så 

blev inte fallet i år då förbundsstyrelsen först vill utvärdera utfallet på årets SM. 
•  Klubbutbyten i distrikten med exempelvis Norge. Finns det intresse bland distriktets 

veteraner att ha ett sådant utbyte? 

 

Vid tangentbordet 

Birgitta Thorell POM 

 

 


