
Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2022-05-03

Närvarande: Anja Lysén, ordförande
Marianne Sundkvist, sekreterare
Hasse Hermansson, kassör
Evy Alexandersson, ledamot
Henrik Roolf, ledamot
Fredrik Holmquist, suppleant
Henrik Hugosson punkt 1-2
Linda Stenman punkt 1-3

1. Mötets öppnande
Mötet hölls via Teams och Henrik Hugosson var inbjuden för att gå igenom några
punkter. Även Linda Stenman från RF-SISU var inbjuden.

2. Förslag från Henrik Hugosson
Henrik Hugosson hade några punkter han ville ta upp med GBBF:s styrelse och var
därför inbjuden till mötet.

Henrik föreslår att distriktet ska tillsätta domare på alla regionala tävlingar. Vill komma
åt att även de domare som står längre ner i domarlistan ska få möjlighet att få frågan om
de kan döma.

Regeländring – tycker att tidsstraffet på en minut (gult kort) ska tas bort. Domaren ska
kunna gå in och plocka ett klot vid varje överträdelse. Vill även att det orange kortet ska
tas bort. Som det är nu är konsekvensen hård mot både domare och spelare.
Henrik Roolf tar frågan till förbundsnivå.

Handikappsystem - vill att vi ska få fler nya spelare och licensspelare. Om man spelar
med en förstaårsspelare kan man ha ett handikappsystem, t.ex. att man börjar på 3 – 0.

Tycker att det ska vara helt öppet mellan tävlingsklasserna, V75 dam den som har flest
tävlingsmöjligheter. De yngre har minst tävlingar som de kan ställa upp i. Vill att vi
öppnar upp nerifrån också. Handikappsystem även här, att man lämnar 3 poäng i
handikapp om en öppen spelar Veteranklass.

Hasse påpekade att vi haft generationsklasser/tävlingar.

Det kan vara bra att testa det här innan man eventuellt skriver en motion och möjligheten
att prova det här finns för tävlingsledningen vid lokala tävlingar.
Styrelsen tackade Henrik för förslagen och kommer att diskutera dessa.
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3. Linda Stenman från RF-SISU Väst var inbjuden till mötet
Linda som är idrottskonsulent på RF-SISU och började med att presenterade sig. Vi ska
se RF-SISU som en samarbetspartner för att utveckla föreningarna. Genom folkbildning
lär vi oss saker som är viktiga för oss.

RF-SISU har Lärgrupper, där teoretisk kunskap utbyts, för varje timme får föreningen ett
bidrag på 24 kr. Lärgrupperna skickar in sina timmar via Idrott Online.

Värdegrund – jobbar i en process/workshops under en halvdag och kommer fram till vad
det betyder för föreningen. Till värdegrunden tar man fram en konsekvenstrappa, där det
klart framgår hur man ska agera om man bryter mot reglerna. Linda tycker att detta är
viktigt och att medlemmarna vet vad värdegrunden är.

Det finns ett utbud av utbildningar som SISU anordnar, både digitala och fysiska.
Man kan till exempel ha en fysisk träff, sedan en digital träff där man jobbar med frågor
och en avslutande fysisk träff som kan avslutas med en middag.

Bl.a. finns en utbildning om Grundläggande styrelsearbete.

Linda kan också hjälpa till med att söka bidrag; vad vill vi söka, varför.

Styrelsen tycker att Värdegrunder är något vi behöver sprida till våra föreningar och
också informera om Lärgrupperna och bidragen.

4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

När vi svarar på mail från GBBF ska vi skriva under med för- och efternamn och vilken
roll vi har i styrelsen.

5. Ekonomisk genomgång
Inget att rapportera

6. Utse ansvariga för kommittéerna
a) Tävlingskommittén – Hasse Hermansson

Inför DM rapporterade Hasse att Åkered är oroliga att banorna inte räcker och vill
inte ta en klass till. Hasse ska höra vidare med Kålleboule.
Håller på med inbjudan till DM och beställer priser.
Skytte – håller på de regler som finns. Arrangören ska tillsätta en sekundant, Anja
pratar med Diana. Vi har en färdig mall som använder, ska räcka med en matta.
Vem tar beslutet att ställa in om det behövs. Sista anmälningsdag 24 maj.
Vi använder Bouleapp, gör i ordning lottning och program och lånar ut datorn till
arrangerande klubb.
Seriespelet i juni – Kuling har inte hört av sig än. Stenungsund har tackat nej.
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b) Ungdomskommittén – Anja Lysén
Henrik berättade att Tom i Wästgöta-Dahl tycker att vi ska har ett samarbete och
söka uppstartspengar för att träffas. Vi ska kartlägga vilka ungdomar vi har i
distriktet. Ungdomsrekrytering kan också ske via föräldrarna. Behöver ha
aktiviteter som ungdomarna har att se fram emot och en kontinuitet.

Pratade lite om Skol-Boule. Henrik ska hjälpa Halland.

c) Funktionsvariation ansvarig – Evy Alexandersson
Evy kommer framöver att ringa runt samtliga föreningar och höra hur det är med
ex. vis ramper och toaletter.

d) Domaransvarig – Evy Alexandersson
Doris har sedan tidigare uppdaterat domarlistan, alla tävlingar är just nu tillsatta.

Angående Henrik Hugossons förslag så anser vi att det är bättre att sprida
information till föreningarna att välja domare utifrån hela listan, inte bara de som
står överst eller domare i den egna klubben. GBBF behöver också ta hand om våra
domare så att de får möjlighet att döma. Evy planerar att kontakta domarna.

Vi kommer att fortsätta att ha Domarträffar.

e) Jämställdhetsansvarig – Marianne Sundkvist
Vi tror att vi är ganska jämställda i distriktet, men det kan vara bra att kartlägga
hur vi ligger till i distriktet, både vad gäller styrelser och domare.

f) Marknadsföringskommittén – Fredrik Holmquist
Fredrik ska försöka livesända från DM. Tycker att vi ska ha en Facebook sida för
Göteborg & Bohusläns Bouleförbund. Fredrik skickar en fråga till
förbundsstyrelsen hur de ställer sig till att sända DM.

Ny hemsida till årsskiftet. Förbundet vill att förbund och distriktsnivå ska hänga
ihop, de har idén men inte lösningen just nu. SBF Online ska bytas.
Fredrik och Hasse, som ansvarig för hemsidan, hör med Tommy Gustafsson.
Även föreningarna ska byta hemsida, där kan vi nog ta hjälp av Linda Stenman
från RF-SISU.

g) Utbildningsansvarig – Henrik Roolf
Vi behöver sätta oss in i Idrott Online. RF-SISU har utbildningar, men dessa är inte
för första användare. Hasse kan hålla en första genomgång för styrelsen.
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7. DM
Hasse fixar diplom och Henrik skriver ut dessa.

Klubben betalar anmälningarna och eventuella prispengar betalas till klubben.

Medaljer är beställda.

8. Punkter från Hasses mail
Gick igenom punkterna, där de flesta härrörde till DM.

Vi har fått en förfrågan från Wästgöta -Dahl att återuppta ”De fyras gäng” (HSBF,
WDBF, ÖSBF och GBBF) och vi tycker att detta är en bra idé. Tanken är på kort sikt att
vi träffas och bestämmer vad det ska mynna ut i.

7. Sammanfattning av Förbundsmötet
Många var på plats men det var också många som var med på distans och detta fungerade
väldigt bra. Givande diskussioner och inget ”tjafs”. Bra föredragningar.
Efter förbundsmötet fick deltagarna åka en busstur och se var SM ska hållas.

8. Övriga frågor
Evy meddelade att några påpekat att det inte blivit uppdaterat att de gått
Tävlingsledar-utbildningen.

Vi behöver uppdatera kalendrar med DM och kommande styrelsemöten.

Fredrik har kollat upp förrådspriser och jämförelsevis är vårt avtal inte så dyrt.

Pratade om förtjänst tecken.

9. Nästa möte
Nästa möte hålls torsdagen den 2 juni kl. 18.00 preliminärt i lokaler på Södra vägen.

Hasse har en genomgång med Idrott Online i samband med styrelsemötet.

10. Mötets avslutande
Anja förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Marianne Sundkvist Anja Lysén
Sekr. Ordf.
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