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Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2022-02-15 
 
 
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 har fakturerat föreningarna distriktsavgiften för 2022 med förfallodag den 31 

mars, samma som för föreningarnas årsavgift till Svenska Bouleförbundet. 

Tävlingsarrangörsutbildningen gick på plus. Deltagarna betalade 150 kr/person. Övriga 

kostnader betalades av anonym givare. Jonny ansåg detta vara oacceptabelt. GBBF ska 

fortsättningsvis inte arbeta på detta sätt.  

 

5. Rapport från kommittéerna  

a) Tävlingskommittén 

Se punkt 6 nedan. 

b) Ungdomskommittén 

– 
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c) Handikappansvarig 

– 

d) Domaransvarig 

Doris har bokat in domare till samtliga DM-tävlingar samt seriespelet omgång 1 

och 2. 

 e) Jämställdhetsansvarig 

  – 

 f) Marknadsföringskommittén  

– 

 g) Utbildningsansvarig 

Tävlingsarrangörsutbildningen väl genomförd med 17 deltagare. Utbildningsmate-

rialet är i stort detsamma som tidigare med några smärre uppdateringar. 

Uppdateras kontinuerligt. 

 h) Disciplinnämnden  

Disciplinärendet avseende Peter Bolin-ärendet ännu inte avklarat. Bert har påmint 

och förhoppningsvis får vi ett svar innan årsmötet. 

 i) AU 

  – 

 

6. Sanktionskalendern 

USK tar DM skytte och singel. Vi saknar fortfarande svar från GRE angående seriespelet 

omgång 2. 

 

7.  Remiss ”Domarersättningar inom SBF – svar senast 14 januari 2022 

Bert har besvarat remissen med tillägget att SBF bör ta fram en mall, som gör det enkelt 

att hantera ersättningarna. 

 

8. RF-SISU: Redovisning av aktiviteter kopplat till utbetalning av SDF-bidrag 

Anja och Henrik deltog nyligen i digitalt möte med RF-SISU och enligt uppgift behöver 

vi inte fylla i denna blankett, eftersom vi inte har några aktiviteter att redovisa. 

 

9. Remisser inför SBF:s årsmötet – SBF:s styrelseförslag 1 och 2 samt  
 behandling av motioner till SBF (7 st) 

Styrelseförslag 1 –Stadgerevidering: Sammansättning av styrelse m.m.: Godkändes 
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Styrelseförslag 2 – Förändring av normalstadgarna: Godkändes.  

Bert besvarar remisserna. 

 

Motion 1 Enhetlig klädsel – Varbergs BK Kulknappen 

Bifall – GBBF anser att det ska vara enhetlig klädsel på klubb-

bundna tävlingar. 

Motion 2 Ta bort damklassen – Roxen PC 

Avslag med samma motivering som SBF. 

Motion 3 Ändra försäkringen – Roxen PC 

GBBF instämmer med SBF:s yttrande. 

Motion 4 Ta bort klubb-bundna tävlingar – Roxen PC 

  Avslag med samma motivering som SBF 

Motion 5 Licens för alla medlemmar – Roxen PC 

  Avslag men frågan bör utredas vidare. 

Motion 6 Förändring av årsavgiften 

  Avslag med samma motivering som SBF.  

Motion 7 Förändra uträkning av ombud – Roxen PC 

  Avslag med samma motivering som SBF.  

  

10. Inför årsmötet 26 mars 

Agneta lägger upp årsmöteshandlingarna på hemsidan allteftersom de blir klara. De 

flesta har redan lagts in på hemsidan. 

Agneta skickar ut inbjudan och dagordning via mejl senast tre veckor före årsmötet samt 

lägger ut dem på vår hemsida och Facebookgrupp. 

Anja köper en blombukett att överlämnas till Björn Jorhede som tack för hans 

ordförandeskap under vårt årsmöte. 

 

11. Svar till Tommy Gustafsson: Hemsidor 

Agneta besvarar Tommy Gustafssons mejl och meddelar att GBBF vill ansluta sig till 

den plattform som SBF väljer. Det är också önskvärt att föreningarna får möjlighet att 

ansluta sig till samma plattform.  

 

12. Utgående skrivelser 

Remisssvar styrelseförslag 1 och 2  (Bert). 

Inbjudan och dagordning till distriktsårsmötet (Agneta)  

Svar till Tommy Gustafsson angående hemsida (Agneta) 



 

Sidan 4 av 4  

 

 

13. Övriga frågor 

Uddevalla Boules vårcup äger rum den 26 februari. Än så länge inte så många anmälda 

lag, men norska spelare har anmält intresse. Inga inbjudningar har skickats ut, men Ove 

har lagt ut information om tävlingen på vår Facebooksida. Vill ha hjälp att sprida 

information om tävlingen. 

Nycklar till vårt förråd på Ringön tas med till vårt årsmöte för överlämnande till nya 

styrelsen. Våra gröna västar ska också överlämnas.  

 

14. Nästa möte 

 Bestäms av nya styrelsen efter årsmötet den 26 mars. 

 

13. Mötets avslutande 

 Bert förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Agneta Ohlsson   Bert Nilsson 

Sekr.    Ordf. 
 
 
 
 


