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Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2022-04-05 
 
 
Närvarande:  Anja Lysén, ordförande 

Marianne Sundkvist, sekreterare 

Hasse Hermansson, kassör 

Evy Alexandersson, ledamot  

Henrik Roolf, ledamot 

Lennart Claesson, suppleant 

Fredrik Holmquist, suppleant – på länk 

    

    

   

1. Mötets öppnande 

Mötet hölls hemma hos Anja som förklarade mötet öppnat. Styrelsen godkände att vi inte 

har en fast dagordning för dagens möte. 

 

2. Genomgång av föregående protokoll  

Det konstituerande protokollet godkändes och skrevs under. I samband med det 

kompletterade vi och valde Fredrik Holmquist till vice ordförande.  

 

3. Utse ansvariga för kommittéerna   

a) Tävlingskommittén – Hasse Hermansson 

med Evy Alexandersson som back-up. 

Hasse påpekade att Mixed trippel V55 saknas i DM, se DM punkt. 

 

b) Ungdomskommittén – Anja Lysén  

med Henrik Roolf som back-up, som också sitter med i Ungdomskommittén på 

förbundsnivå. 

 

c) Handikappansvarig – Evy Alexandersson 

Vi beslöt att byta namn till Funktionsvariationansvarig. Vi konstaterade att denna 

punkt är viktig att lyfta också i föreningarna. Hur tillgängligt är det på våra 

boulebanor, inomhus och under tävlingar. 

 

d) Domaransvarig – Evy Alexandersson 

Arbetet innefattar att se till att det finns domare till DM, seriespel m.m. 

Administrativt via SBF Online. 

Evy kontaktar tidigare domaransvarig Doris Lundin. 
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e) Jämställdhetsansvarig – Marianne Sundkvist 

Viktigt att jobba för att våra föreningar är jämställda och skapa möjligheter för att 

bli mer jämlika. Utbildningsansvarig och jämställdhetsansvarig hör med förbundet 

om vad som är på gång. 

 

f) Marknadsföringskommittén – Fredrik Holmquist 

med Hasse Hermansson som back-up. Här kan vi försöka förnya oss lite, sociala 

medier, filma tävlingar etc. 

Hemsidan vi har idag kommer att försvinna till årsskiftet. Snabbaste vägen är att 

bara kopiera det vi har nu. 

  

 g) Utbildningsansvarig – Henrik Roolf 

med Lennart Claesson som back-up. Henrik sitter också med i Utbildnings-

kommittén på förbundsnivå. 

 

 h) Disciplinnämnden  

Någon ansvarig är inte aktuellt att utse. Det finns en disciplinnämnd dit man 

vänder sig med sådana ärenden. 

  

Styrelsen har ett gemensamt ansvar för samtliga kommittéer och grupper. Vi ser en fördel av att 

ta fram en beskrivning över vad rollerna innebär och kan innebära.  

 

Styrelsen diskuterade Trygg Idrott som haft ute en enkät, som visar att det finns många som 

känner sig otrygga i samband med spel/tävlingar. Dock framgår inte vad det är som gör att de 

känner sig otrygga. Det är viktigt att vara uppmärksam på det. 

 

Styrelsen diskuterade också vikten av att utbilda föreningsmedlemmar i HLR. Inomhushallar 

som inte har hjärtstartare kan ansöka om detta hos förbundet. 

 

Efter pandemin finns pengar till ”återstartsidéer”, ex. utbildningar, propagandatävlingar med 

olicensierade spelare. 

 

 

4. Sanktionskalendern 

Arrangör saknas för seriespelet i augusti. 

Hasse skickar ut förslag, från tidigare styrelsen, till alla klubbar. 

 

5. DM 

Klass Mixed Trippel V55 saknas och ska läggas till i vårens DM.  

Hasse tar kontakt med Kållered och Åkered som ansvarar för Mixed Trippel Öppen 

lördag 4/6 respektive Mixed Trippel V65 söndag 5/6. 

För klasserna Skytte och Singel har USK som arrangör fallit/tagits bort. Anja tar kontakt 

med Doris Lundin eller Ove Olsson i USK och kollar vad som hänt. 
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Vidare diskuterade styrelsen vad som gäller under DM med prispengar/priser, gruppspel, 

spel om 3.e och 4.e pris, arrangörspremien och förutsättningar för att arrangera. Det hade 

varit roligt om vi kunde få DM till en folkfest.  

Beslutade att ha DM som en fast punkt i dagordningen, med möjlighet att kalla till ett 

medlemsmöte i augusti/september om vi tar fram ett DM-förslag. 

 

6.  Inloggningar system 

Hasse och Henrik ser över behörigheter och lösenord och byter dessa. 

Gäller GBBF mail, SBF Online, Idrott Online och domar-mailen. 

Teams – en inloggning, övriga är gäster. En masteranvändare, men alla ska ha tillgång 

till lösenordet för att kunna bjuda in till möten. Förbundet kan hjälpa oss om det är något. 

 

7. Utgående skrivelser 

Förfrågan om arrangör till seriespelet i augusti skickas till klubbarna – Hasse 

DM-inbjudan till klubbarna – Hasse med stöd av Marianne som har tillgång till tidigare 

underlag. 

Bestämde också att huvudkommunikationen kommer att ske via mail.  

 

8. Övriga frågor 

12/4 håller SISU en digital utbildning om Föreningskunskap. Henrik, Evy och Marianne 

deltar i utbildningen. 

Henrik informerade att SISU-konsulent Linda gärna vill träffa oss och berätta om 

föreningsverksamhet. Henrik bokar in henne till nästa möte. 

Lag-DM ska anordnas till hösten. 

Pensionärsklubben Västerträffen (PKV) vill inte längre vara med i GBBF. De har betalat 

in årsavgiften till SBF. Anja tar kontakten med SBF och PKV. 

Styrelsen beslutade att hålla möten en gång i månaden. Första veckan i varje månad, dag 

bestäms från gång till gång, då det är svårt att hitta en specifik dag som passar alla. 

Några nya styrelsemedlemmar saknar tröjor, dessa är beställda för påseende hos Merkus 

i Sisjön. 

GBBF hyr ett förrådsrum, nr 1082, i Mitt lager, tidigare Merx Storage, Manufaktur- 

gatan 5. I förrådet finns skytteklot, skyltar, flagga, mallar för skyttet. Förrådet som är  

1,5 x 2 meter, kostar ca 500 kr/månad. Kan vara värt att undersöka om det finns andra 

alternativ. 
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9. Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdagen den 3 maj kl. 18.00 i SISU.s lokaler på Mejerigatan. Henrik 

bjuder in Linda från SISU att prata om föreningsverksamhet.  

 

10. Mötets avslutande 

 Anja förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Marianne Sundkvist   Anja Lysén 

Sekr.    Ordf. 


