
Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2022-10-04

Närvarande: Anja Lysén, ordförande
Marianne Sundkvist, sekreterare
Hasse Hermansson, kassör
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
Hasse visade och redogjorde för balansrapporten. Utgifter här närmast är för ”De fyras
gäng”-träffen, Prins Bertil, domarkonferensen, Strul ungdomsläger (3/11) och
föreningsträffen. Pengar till Strul betalas ut 20/10 till Landvetter Boule Club.
Vi har 32 500 kr i återstartspengar, som ska användas och redovisas i år.

5. Rapport från kommittéerna
a) Tävlingsansvarig – Hasse Hermansson

Lag-DM är inställt i år. Några av de andra distrikten kör lag-DM på hösten.
Beslutade följande datum för sanktionerade distriktstävlingar:
Seriespel:
Lördag, söndag 10 – 11 juni: Sammandrag 1
Lördag, söndag 12 – 13 augusti: Sammandrag 2
DM:
Lördag 25/2: Mixed trippel Öppen och V55
Söndag 26/2: Mixed trippel V65

Torsdag 18/5: Mixed dubbel
Fredag 19/5: Singel och Skytte, startar med Singel
Lördag 20/5: Dubbel, samtliga klasser
Söndag 21/5: Trippel, samtliga klasser

Lördag, söndag 2 - 3/12: Lag-DM

När vi söker arrangörer ska vi vara tydligare med att arrangerande förening får
2 500 kronor/dag. Det ska även framgå att om vi inte får några arrangörer så
kommer tävlingar att ställas in.

Distriktets årsmöte 2023 kommer att hållas söndagen den 26 mars. Möjligheten
kommer att finnas att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt. Styrelsen
kommer att se över vad som krävs för att hålla ett hybridmöte.
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P g a att mycket tid gick till sanktionskalendern hoppade vi över de
ansvarsområden där det inte fanns något att rapportera.

b) Utbildningsansvarig – Henrik Roolf
Bouleförbundet håller en kurs om skolbouleaktiviteter i Stockholm helgen 19-20
november. Meningen är att en distriktsrepresentant och en representant från någon
förening ska åka. Vi försöker hitta representanter.

Förbundets Utbildningskommitté har presenterat ett stort antal utbildningar som
kommer att komma, ex. ungdomsutbildning, tränarutbildning, regelfrågor osv.

6. DM /SM
Förslaget som Hasse och Fredrik har tagit fram godkändes för att skicka med i inbjudan
till Föreningsträffen den 12/11.

7. Styrelseträff
Bestämdes att den genomförs den 26 november i Trollhättan.

8. De fyras gång
Digitalt möte hålls tisdagen den 11/10 kl. 19, angående ungdomsträningen som kommer
att hållas i Jönköping. Inbjudan kommer att skickas strax innan mötets början.

9. Övriga frågor
Evy har idag avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen av personliga skäl. Henrik övertar
tillfälligt domaransvaret i distriktet, ansvaret för Funktionsvariation övertar styrelsen
gemensamt. Närvarande suppleant får rösta om detta skulle behövas. Anja förbereder
valberedningen.

Som ett komplement till förbundets vår- och höstkonferenser kommer det att hållas tre
digitala möten fram till nästa förbundsmöte. Dessa kommer att hållas på tre olika
veckodagar för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. Här kommer distrikt
och förbund kunna stämma av och höra hur andra gör osv. Inbjudan kommer till GBBF:s
mail och alla i styrelsen är välkomna att delta.

10 Nästa möte
Nästa möte hålls digitalt, tisdagen den 8/11, kl.18.00. Hasse skickar en inbjudan.

11 Mötets avslutande
Anja förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Marianne Sundkvist Anja Lysén
Sekr. Ordf.
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