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Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2022-01-11 
 
 
Närvarande:  Bert Nilsson, ordförande 

Agneta Ohlsson, sekreterare 

Jonny Aronsson, kassör 

Doris Lundin, ledamot  

Henrik Roolf, ledamot 

Anja Lysén, suppleant 

Ove Olsson, suppleant 

    

    

   

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Bert hälsade alla hjärtligt välkomna till digitalt styrelsemöte, som 

genomfördes i Teams 

 

2. Godkännande av dagordningen 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

3. Genomgång av föregående styrelseprotokoll  

Protokollet godkändes.  

 

4. Ekonomisk genomgång 

 Jonny hade i förväg mejlat balans- och resultatrapport per 31 december 2021. Resultatet 

visar en vinst på drygt 23 000 kr. Budgeten för 2021 pekade på en förlust på 22 000 kr. 

Den ekonomiska situationen är för närvarande mycket god. Vi behöver ta fram en budget 

till årsmötet. Beslöts att kopiera budget för 2021. 

 

5. Rapport från kommittéerna  

a) Tävlingskommittén 

Se punkt 6 nedan. Vi väntar fortfarande på svar från SBF angående fråga från Bo 

Feiff. Ove tar tag i detta och frågar SBF vad som gäller för icke licensierad 

medlem. 
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b) Ungdomskommittén 

Ungdomslägret STRUL, som skulle ägt rum 5-7 januari, fick än en gång ställas in 

på grund av pandemirestriktionerna. Det bidrag på 10 000 kr till STRUL som LAN 

erhållit från GBBF har LAN återbetalat till GBBF i slutet av 2021. 

Första omgången i Ungdomstouren som var planerad att spelas den 5–6 februari är 

på grund av pandemin inställd. Kommer att flyttas till någon gång i höst. Övriga 

omgångar spelas förhoppningsvis enligt plan. 

. 

c) Handikappansvarig 

– 

d) Domaransvarig 

Doris har ännu inte bokat in några domare till kommande DM-tävlingar och 

seriespel, eftersom vi fortfarande saknar arrangörer till några tävlingar. 

 e) Jämställdhetsansvarig 

  – 

 f) Marknadsföringskommittén  

– 

 g) Utbildningsansvarig 

Tävlingsarrangörsutbildning kommer att äga rum den 29 januari. Lokal ännu inte 

bokad. Vilken lokal det blir beror på antalet deltagare. Agneta skickar ut inbjudan. 

Sista anmälningsdag är den 26 januari.  

 h) Disciplinnämnden  

Ännu inget svar från Norra Disciplinnämnden avseende Peter Bolin-ärendet. Bert 

har varit i kontakt med Björn Jorhede, som lovat att ta tag i detta. 

 i) AU 

  – 

 

6. Sanktionskalendern 

GRE kan eventuellt ta seriespelet omgång 2. Vi inväntar svar från dem. USK tar DM i 

skytte och singel.  

Beslöts att ställa i Lag-DM 5–6 februari. Styrelsen återkommer med nya datum längre 

fram.  

Agneta skickar mejl till föreningarna och lägger upp på vår Facebooksida att det är dags 

att anmäla sig till seriespelet. Anmälan och betalning senast den 1 mars. 
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7.  Remiss ”Domarersättningar inom SBF – svar senast 14 januari 2022 

 Förslaget godkändes. Bert besvarar remissen. 

 

8. Valberedningens förslag till styrelse 

Valberedningen har inkommit med förslag till ny styrelse. Ser bra ut. 

 

9. Deltagare till mötet den 15 januari i Stockholm 

Inställt 

 

10. Inför årsmötet 26 mars 

 Björn Jorhede har tackat ja till att åta sig ordförandeskapet på årsmötet. 

Agneta gör verksamhetsberättelsen samt tar fram förslag till verksamhetsplan, som 

skickas till Anja och Henrik. 

Fem avgående styrelsemedlemmar ska avtackas. Kostnad 500 kr/person. 

 

11. Utgående skrivelser 

Remissvar domarersättningar (Bert) 

Meddelande till föreningarna om inställt Lag-DM (inkl. hemsida och Facebook) 

Inbjudan till tävlingsarrangörsuthildning 29 januari 

 Anmälan till distriktsseriespelet 

 

12. Övriga frågor 

Herman Thorell hade kallat distrikten till digitalt möte den 15 december. Doris deltog. 

Mötet handlade mycket om göra reklam för kommande kick-off möte i Stockholm 15 

januari. Han visade även en del statistik, bl.a. finns det ca. 500 000 boulespelare i 

pensionärsorganisationerna. Hur lockar vi över en del av dessa? Idrottsutövandet sjunker 

snabbt i de yngre åldersgrupperna. Många ungdomar slutar allt tidigare med sin idrott.  

För boulens del ökar intresset i 65-årsåldern. I öppen klass har vi endast ca 800 

licensierade spelare. 

 

13. Mötets avslutande 

 Bert förklarade mötet avslutat. 
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14. Nästa möte 

 Äger rum tisdagen den 15 februari kl. 17.00. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Agneta Ohlsson   Bert Nilsson 

Sekr.    Ordf. 
 
 
 
 


