
 
 
Protokoll styrelsemöte Wästgöta-Dahls Bouleförbund  
Datum: 221211  
Plats: Lidköping, hemma hos Karin  
Närvarande: Tom, Karin, Oliver, Kaisa, Birgitta, Robert(via teams)  

1. Mötets öppnande  
Oliver öppnade mötet  

2. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

3. Val av justerare   
Karin Granevik valdes att jämte ordförande justera protokollet.  

4. Föregående mötesprotokoll  
Inget att kommentera.  

5. Beslut per capsulam   
Domarkommittén beslutade att dela ut ett mätdomarvode till Lars Andersson som gjorde sitt 
domarprov under lag-DM i Skövde.   

6. Ekonomi  
Vi såg över balans och resultatrapporten och det ser bra ut.   

7. Kommittérapporter   
 
Utbildningskommittén-Karin har varit på möte och diskuterat tränarutbildningar. Det koncept som 
de fick redovisat för sig skall även SBF följa så småningom. Det finns nu pengar att söka via SBF för 
damsatsningar.   
Ungdomskommittén-Ungdomstouren är avslutad. 2 av 3 deltävlingar hölls i WDBF. Flera ungdomar i 
distriktet har varit på dessa. Tuvali vann totalen i yngre junior och spelar för distriktet. I januari har vi 
vår träningsdag i Jönköping där intresset verkar stort. WDBF var representerade genom Tom, på 
skolboulesutbildningen i Stockholm.   
Tävlingskommittén- Lag – Dm genomfört.   
Tillsatta arrangörer inför 2023:  
Mixedtrippel – TRX  
DM-helgen - ULC  
V55 Sammandrag 1 – BIS  
Lag-DM - TRX  
De som inte är klara är:   
Öppet seriespel sammandrag 1 & 2  
V55 seriespel sammandrag 2 
Domarkommittén-Inget att rapportera  

8. Valberedning  



Kaisa mailar sammankallande i valberedningen, Bengt, och meddelar vilka som står till förfogande.  
9. Återstartsstöd  

Se bifogat dokument som skall skickas in till Sbf.  
10. Årsmöte  
• Handlingar  

Stadgeförändringar? Oliver kollar upp  
Kassaberättelse- Kaisa  
Verksamhetsberättelse - Oliver  
Årsmöteshandlingar - Birgitta samlar ihop och Oliver lägger ut. Dagordning, röstlängd, fullmakt, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse, valberedningens förslag, samt 
budgetförslag. Allt detta skall ut senast den 27/2 2023.  
Verksamhetsplan diskuterades och ett förslag till årsmötet förbereddes.   
Budget diskuterades och vi gjorde ett förslag till årsmötet.  

• Styrelseförslag  
Att begränsa antalet tillfällen då man kan söka domarbidrag för egna tävlingar till 5 st/år. -Oliver  
Klädbidrag till nyutexaminerade domare under 2023 för att sedan utvärdera detta 2024. -Oliver  
Namnbyte - Oliver  

• Tid och plats för årsmötet  
26/3 2023 kl:09.00 i Vara folkhögskola.  

11. Övriga frågor  
Ersättning om max 2500 kr/år för ungdomsaktiviteter (per person) för anmälningsavgifter och resor. 
Detta utvärderas efter årets slut.   

12. Nästa möte  
Tisdagen den 7/2 2023 kl 18.00 via teams.  

13. Mötets avslutande  
Mötet avslutades av Oliver och vi tackar Karin för trevligt ordnad dag.  
 
 
 
mötessekreterare    mötesordförande  
Birgitta Thorell    Oliver Thorell  
 
 
 
  

  
  
justerare   
Karin Granevik 
 
 


