
Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2022-09-06

Närvarande: Anja Lysén, ordförande
Marianne Sundkvist, sekreterare
Hasse Hermansson, kassör
Evy Alexandersson, ledamot
Henrik Roolf, ledamot
Fredrik Holmquist, 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 visade och redogjorde för balansrapport och resultatrapport. Hasse har tagit fram
en blankett som kan användas när man söker pengar från GBBF.

5. Rapport från kommittéerna
a) Tävlingsansvarig – Hasse Hermansson

Seriespelet på Vallen gick bra. Hasse var med som GBBF representant på
Kålleboules tävling.
Lindomes tävling, som det var lite oklarheter kring, visade sig vara en tvådagars
tävling som ändrats till en endagstävling.
Nästa möte får vi se över sanktionskalendern.

b) Ungdomskommittén – Anja Lysén
Tyvärr får vi inte väg något lag till Prins Bertil.
I helgen var Henrik och Anja på träff i Borås med ”De fyras gäng”. Halland var
inte med. De var 8 personer och det var mycket givande. Mycket av
diskussionerna gällde ungdomsverksamheten. Samtliga distrikt ser en fördel att ha
ett samarbete gällande ungdomsverksamheten och det beslutades att anordna en
träningsdag i Jönköping i slutet av januari. Mer om träffen under Övriga frågor.

c) Funktionsvariation ansvarig – Evy Alexandersson
Inget att rapportera.

d) Domaransvarig – Evy Alexandersson
Fått respons på att de var nöjda med domarinsatserna under Seriespelet. Statusen
på domarrapporterna har blivit mycket bättre.

e) Jämställdhetsansvarig – Marianne Sundkvist
Inget att rapportera
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f) Marknadsföringskommittén – Fredrik Holmquist
Fått lite information om hemsidan, att vi ska välja grafisk profil, färger till
hemsidan och hur vi ska använda inloggningsuppgifter. Fredrik visade några
alternativ och vi valde mellanblå som primär, silver som sekundär färg. Hur detta
blir återstår att se.

g) Utbildningsansvarig – Henrik Roolf
Som redan nämnt kommer distrikten att samarbeta med ungdomssatsningar.
Fyra stycken domarutbildningar är på gång, som Anders Holmberg kommer att
hålla i.
Arrangörsutbildningar kommer att hållas i början av nästa år på minst två ställen.
Maten till Domarkonferensen är ordnad, det blir JP´s. Henrik visade inbjudan och
ska göra en dagordning, detta skickas ut så snart som möjligt.
En genomgång med SISU är på gång för att se hur vi kan spara dokument i Teams.
Pratade lite om licenser och inloggningar.

6. DM /SM
Framöver får vi ta tag i lag-DM.

7. Övriga frågor
Henrik och Anja informerade om övriga diskussioner som fördes med distrikten, ”De
fyras gäng”. WDBF arrangerade det i år.

Priser i DM. WDBF har skapat en pengapott som går till den klubb som presterar bäst
under DM, baserat på samtliga dagar och procentuellt efter hur många lag som deltar. De
har märkt en uppgång av deltagandet. ÖSBF har prispengar på samma sätt som vi har
och de ser inte någon skillnad på antalet deltagare.

WDBF separerar Seriespelet, d v s Öppna och Veteran spelar inte samma helg. Öppna
spelar tillsammans med Förbundsserien.

Användandet av årshjul/årsplan var också något som diskuterades. Vi kommer att få ta
del av några av dessa, som vi kan bygga vidare på, tillsammans med det vi redan har.

Beslutade att vi ska ha en stående punkt i dagordningen ”De fyras gäng”. Nästa möte är
planerat till september nästa år och det är GBBF som kommer att arrangera detta. Vid
behov kommer Teams-möten att hållas, bl.a. inför ungdomsträffen i januari.

Henrik redovisade några förslag till medlemsträffen med föreningarna, som är planerad
till den 12/11. Styrelsen beslutade att gå vidare med Barken Viking som ligger mer
centralt.

8. Nästa möte
Nästa möte hålls fysiskt tisdag den 4 oktober kl. 17.30, preliminärt Södra vägen.

9. Mötets avslutande
Anja förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Marianne Sundkvist Anja Lysén
Sekr. Ordf.
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