
Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2022-08-09

Närvarande: Anja Lysén, ordförande
Marianne Sundkvist, sekreterare
Hasse Hermansson, kassör
Evy Alexandersson, ledamot
Henrik Roolf, ledamot
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
Vi har fått återstartspengar från SBF. Ekonomin är god.

5. Rapport från kommittéerna
a) Tävlingsansvarig – Hasse Hermansson

Seriespel i helgen. Hasse har lämnat papper och skyltar.
1 sanktionsansökan för vinterserien på Majvallen.
Lindome ska ha en regional tävling som påstås vara tillstyrkt av GBBF, styrelsen
vet inte vem det är som skulle ha godkänt denna. Dels en sen ansökan och oklart
vem som godkänt tävlingen. Henrik hör med Henrik Hugosson.
Dé lá Boule har ansökt om en propaganda tävling, varannan måndag under
oktober-mars. Anmälning sker via deras hemsida.
DM, Seriespel ska läggas in i sanktionskalendern (kommer i september).
Arrangörer behöver sökas.

b) Ungdomskommittén – Anja Lysén
Henrik och Anja redogjorde för ungdomsverksamheten. Information har skickats
ut till klubbarna om kommande ungdomssatsningar.
Hade varit bra om vi fick ihop ett lag till Prins Bertil i Malmö. Ledare behöver
följa med.
27 – 28/8 träffas Ungdomstouren i Karlsborg. GBBF står för anmälningsavgift och
resa dit. Anja och Hasse kontaktar ett par föräldrar till några av ungdomarna för att
tipsa om Karlsborg.

c) Funktionsvariation ansvarig – Evy Alexandersson
Inget att rapportera.

d) Domaransvarig – Evy Alexandersson
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Domare till Seriespelet är bokade. Har fått positiv respons ang. att ha
reservdomare.

e) Jämställdhetsansvarig – Marianne Sundkvist
Inget att rapportera

f) Marknadsföringskommittén – Fredrik Holmquist
Fredrik meddelade inför mötet att det inte fanns något att rapportera.

g) Utbildningsansvarig – Henrik Roolf
Henrik informerade om att en inbjudan till Domarkonferensen ska gå ut i början

av september.

6. DM /SM
De som var med på SM tycker att det sköttes jättebra. Några reflektioner; Utbudet av mat
kan förbättras. Belysningen på centercourten kunde varit bättre. Mattias, en av
arrangörerna, har tagit till sig av åsikter som kommit in.

7. Övriga frågor
Höstkonferens i Stockholm 24 – 25/9 – Hasse åker på denna. Anja hör med Henrik
Hugosson, Magnus Hallén, Björn Jorhede och Trogen om de är intresserade. 21/8 är sista
anmälningsdag.

8. Nästa möte
Nästa möte hålls via Teams tisdag den 6 september kl. 18.00.

9. Mötets avslutande
Anja förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Marianne Sundkvist Anja Lysén
Sekr. Ordf.
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