
Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2022-06-02

Närvarande: Anja Lysén, ordförande
Marianne Sundkvist, sekreterare
Hasse Hermansson, kassör
Evy Alexandersson, ledamot – med på telefon
Henrik Roolf, ledamot
Fredrik Holmquist, suppleant
Lennart Claesson, suppleant

1. Mötets öppnande
Anja ringde upp Evy som var med på högtalartelefon. Anja förklarade mötet, som hölls i
lokaler på Södra vägen, för öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Genomgång av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes

4. Ekonomisk genomgång
DM är inte fakturerat. Vi har fått in ett SDF-bidrag på 16000 kr från VGR
Kulturnämnden och ett SDF-bidrag på 1000 kr för Sverigelotten. Ekonomin är fortsatt
god.

5. Rapport från kommittéerna
a) Tävlingsansvarig – Hasse Hermansson

DM – domare till helgens tripplar är tillsatta.
Seriespel – 11-12/6 i Lindome. Hasse hämtar och kör ut skyltarna med divisioner.
Domare saknas.

b) Ungdomskommittén – Anja Lysén
Anja ska skicka ut en fråga till föreningarna och göra en kartläggning om vilka
föreningar som är intresserade av att bedriva Skolboule.
Ska försöka dra igång bouleträffar och verksamhet för ungdomar och barn.

c) Funktionsvariation ansvarig – Evy Alexandersson
Har ringt runt till några föreningar och hört sig för hur framkomligheten är ur
handikappsynpunkt. Många av föreningar är på Vallen och där finns det en stor
toalett.
Lite synpunkter på DM i helgen som hölls i Landvetter – Gångarna mellan
banorna var belamrade med vattenflaskor och kläder. Fanns en handikapptoalett.

d) Domaransvarig – Evy Alexandersson
Evy har ringt domarna som står på Domarlistan och samtliga vill stå kvar. Evy
försöker hitta domare till Seriespelet.
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e) Jämställdhetsansvarig – Marianne Sundkvist
Inget att rapportera.

f) Marknadsföringskommittén – Fredrik Holmquist
Fredrik har skapat en Facebook-sida, Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund, för
livesändningar och invigde med att sända lite från DM i helgen. Det var dock lite
problem med ljudet, ska försöka åtgärda detta. Att tänka på när vi livesänder är att
ha en lille som syns, vilken färg den bör ha beror på underlaget.

g) Utbildningsansvarig – Henrik Roolf
Vi ska ha en Domarkonferens till hösten tillsammans med Halland och WDBF.
Förslag är den 15/10.
Styrelsen preliminärbokade en heldag med styrelsen, lördag 26/11, för att gå
igenom vad som ska göras 2023.

6. DM – Hur gick det
Torsdag 26/5 i Landvetter: Mixed dubbel Öppen, V55, V65

Tyvärr ledde en tankevurpa, med att ha 5-grupper, till att det för vissa lag blev en lång
väntan på spel och att det blev en väldigt lång tävlingsdag.

Fredag 27/5 i Uddevalla: Skytte och singel

Få anmälda till skyttet, endast en skytt kvalificerade sig. Efter en längre paus startade
singeln kl. 13, vilket gjorde att även detta blev en ganska lång tävlingsdag. Hasse satt i
sekretariatet.
Styrelsen funderade över om det låga antalet deltagare berodde på att det anordnades i
Uddevalla, som är en bit bort för många. Kanske är det bättre att lägga andra grupper där
istället, då fler kan samåka. Kanske passar Vallen bättre för Singel och Skytte.

Lördag 28/5 i Landvetter: Dubbel Öppen, V55, V65, Dam

Söndag 29/5 i Landvetter: Trippel Öppen, V55, V65

Trippel Dam skulle egentligen ha spelats, men för att få fulla grupper flyttades damernas
lag in i de andra grupperna. Spelet löpte på bra under dagen och samtliga finaler spelades
samtidigt! Dagen avslutades med en gemensam prisutdelning för alla lag i samtliga
klasser! Hasse stöttade i sekretariatet.

Evy och Henrik kommer att ha en uppföljning med de domare som medverkade under
DM.

Styrelsen anser att vi behöver ha ett medlemsmöte och diskutera DM, om gruppspel och
pengapriser – beslut tas på årsmötet med distrikten. Hasse och Fredrik tar fram ett förslag
på hur vi kan lägga upp DM.

Styrelsen beslutade att följa SBF:s rekommendationer om domararvoden och bestämde
att detta arvode även gäller när GBBF ställer upp med personal i sekretariatet.
I dagsläget är arvodet på 1100 kronor. Arvodet gäller fr.o.m. DM som spelades i helgen.

Även milersättning utgår när vi sitter i sekretariatet. Sköter vi sekretariatet är det full
ersättning, om vi stöttar i sekretariatet är den en reducerad avgift.
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7. Övriga frågor
WDBF har skickat en inbjudan till ”De fyras gäng”. Styrelsen svarade på mailet att vi
emotser en dagordning och en plan för mötet.

Henrik föreslår att vi ska söka återstartspengar och investera i Skolboule-material som vi
kan låna ut till föreningarna. Styrelsen stöttade detta förslag.

Diskussion fördes om var vi ska lagra styrelsemötesprotokoll och andra dokument.
Förbundet tycker att vi ska använda Microsoft Teams/OneDrive, som de använder.

8. Nästa möte
Nästa möte hålls via Teams torsdag den 14 juli kl. 18.00

9. Mötets avslutande
Anja förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Marianne Sundkvist Anja Lysén
Sekr. Ordf.
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