
Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2022-07-14

Närvarande: Anja Lysén, ordförande
Marianne Sundkvist, sekreterare
Hasse Hermansson, kassör
Evy Alexandersson, ledamot
Henrik Roolf, ledamot
Fredrik Holmquist, suppleant – anslöt från punkt 5b
Lennart Claesson, suppleant

1. Mötets öppnande
Anja förklarade mötet, som hölls via Teams, för öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Genomgång av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes

4. Ekonomisk genomgång
Hasse redogjorde för och visade en rapport över ekonomin.

5. Rapport från kommittéerna
a) Tävlingsansvarig – Hasse Hermansson

Omgång 1 i distriktsserien och i förbundsserien genomfördes i Lindome i juni.
Henrik var förbundsdomare men fick även gå in som domare i distriktsserien p.g.a.
sjukdom. Styrelsen är överrens om att domararvode för distriktsserien ska betalas
ut.
Omgång 2 i distriktsseriespelet spelas den 13-14 augusti på Slottsskogsvallen.
Domare är utsedd och det ska räcka med en domare då samtliga möten ska kunna
spelas uppe vid spelområdet/banorna.

b) Ungdomskommittén – Anja Lysén
Under hösten arrangeras någon ungdomsaktivitet varje månad. Först ut är
Ungdomstouren i Karlsborg den 27-28 augusti, följt av Prins Bertils juniorcup den
24-25 september i Malmö. Henrik passade på att informera om ett tidigare
styrelsebeslut att alla distrikt ska betala 10000 kronor för Prins Bertil.
Ungdomstouren arrangeras återigen i oktober, då i Skövde och sedan i december, i
Borås. Däremellan arrangeras Strul i Landvetter.
Ungdomsträningar kommer att dra igång till hösten, och tanken är att
träningsplatserna ska variera.

c) Funktionsvariation ansvarig – Evy Alexandersson
Ute på tävlingar kan det ibland vara svårt att komma till toaletterna och det finns
inte alltid riktiga handikapptoaletter. När man har rullator kan det vara svårt att
komma fram och det blir lätt spår i underlaget efter rullatorn.
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d) Domaransvarig – Evy Alexandersson
Domare till Seriespelet i augusti är utsedd. Uppföljningen med DM-domarna blev
inte av p.g.a. sjukdom, men vi tror att domarna har fått ganska bra återkoppling
trots det.
Domarkonferensen sker den 15 oktober i SISU:s lokaler på Mejerigatan. Vi skickar
ut en inbjudan i september, närmare bestäms vid nästa möte.

e) Jämställdhetsansvarig – Marianne Sundkvist
Inget att rapportera

f) Marknadsföringskommittén – Fredrik Holmquist
Inget att rapportera

g) Utbildningsansvarig – Henrik Roolf
Arrangörsutbildningen håller på att göras om och detta görs på central nivå. Vi kan
räkna med att de gamla utbildningarna inte kommer att räknas, utan man kommer
att behöva gå om kursen för att den ska gälla.
En domarutbildning kommer att hållas till vintern. Mer om detta kommer att
diskuteras under mötet med ”De fyras gäng” i september.

6. DM
Fredrik och Hasse har tagit fram ett dokument Göteborg & Bohusläns Bouleförbund
(GBBF) Allmänna tävlingsbestämmelser för DM, som styrelsen tittade på. Beslutade att
följa SBF.s rekommendationer vad gäller domarersättningen och också följa och hänvisa
till tävlingsbestämmelserna.

Styrelsen diskuterade möjligheten att låta dokumentet gå på remiss till klubbarna och
sedan meddela beslutet på årsmötet, och kunna gälla fr.o.m. 2023. Henrik kollar med
Björn Jorhede om detta är juridiskt möjligt.

Diskuterade också Henrik Hugossons förslag att för lotta 3 matcher och att ett
förutbestämt antal lag, beroende på antalet lag i gruppen, går vidare till slutspel. Då får
alla spela och onödiga väntetider kan minimeras.

7. Övriga frågor
Henrik tog upp att vi behöver ha en reservdomare klar inför tävlingar, som snabbt kan
rycka in om någon blir sjuk. Det är då upp till domare 1 att meddela domare 2 om denne
behöver rycka ut. Diskuterade om man kan lösa problemet genom att ha en spelande
domare, men det är inte realistiskt i dagsläget i alla fall. Framförallt skulle det inte
fungera i Veteran där det brukar vara fler mätningar än i t.ex. Öppen klass.

8. Nästa möte
Nästa möte hålls via Teams tisdag den 9 augusti kl. 18.00. Fredrik skickar en inbjudan.

9. Mötets avslutande
Anja förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:
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Marianne Sundkvist Anja Lysén
Sekr. Ordf.
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