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Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2022-11-08 
 
Närvarande:  Anja Lysén, ordförande 

Marianne Sundkvist, sekreterare 

Hasse Hermansson, kassör 

Henrik Roolf, ledamot 

Lennart Claesson, suppleant 

Arne Olsson, valberedningen, t o m punkt 5 

 

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. Valberedningen 

Anja, Henrik, Fredrik och Marianne har tidigare svarat valberedningen att de står till 

förfogande för omval alternativt kan tänkas fortsätta. På mötet meddelade Hasse och 

Lennart att de står till förfogande för omval.  

Valberedningen föreslår inte ledamöter till disciplinnämnden utan det gör distriktets 

styrelse vartannat år (GBBF gör detta ojämna år). Styrelsen nominerar en man och en 

kvinna till Svenska Bouleförbundets valberedning, som sedan försöker få ihop en jämnt 

fördelad nämnd, som sedan väljs på förbundsmötet.  

Årsmötet är den 26/3 2023.  

Arne Olsson tackade härmed för sig. 

5. Ekonomisk genomgång 

Hasse visade och redogjorde för balansrapporten. 60 % av intäkterna från 

anmälningsavgifterna för seriespelet har betalats till SBF. 

Vi har 32 500 kr i återstartspengar, som ska användas och redovisas i år. Vi ska ta reda 

på vad som gäller för återstartspengarna och om de eventuellt kan användas för STRUL 

och Ungdomstouren. 

6. Rapport från kommittéerna   

a) Tävlingsansvarig – Hasse  

Vi gick igenom de lokala tävlingar som sökt sanktion och sanktionerade samtliga: 

14/1 Girlpower i Mölnlycke (Svenska Cupen öppen går samtidigt, Henrik  

                                               upplyser LAN om detta) 

12/7 Stenunge V55 D Propagandatävling i Stenungsund 

27/8 Kållecupen  

7/10 Mölnlyckespelen V55 (Vi kollar med LAN om datumet stämmer) 

 

Vinterserien, Måndagsserien och TDS körs varje vecka. 
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Vi har inte hört något från SBF om propagandatävlingar, därför tolkar vi det som 

att dessa tävlingar även i år kan få sanktion. 

Vi har fått in en arrangörsansökan från Landvetter Boule Club för tre DM-

tävlingar. 

Efter föreningsträffen på lördag vet vi om det finns fler arrangörer eller om vi 

behöver skicka ut en förfrågan igen.  

b) Ungdomsansvarig – Anja  

Inbjudan till ungdomsträffen i Jönköping i januari kommer att skickas ut framöver.  

Henrik redogjorde för STRUL, ungdomslägret som arrangerades i Mölnlycke 

hallen i helgen. P.g.a. sjukdom var det bara 13 ungdomar, men i och med det fick 

ungdomarna mer enskild tid, bland annat tillsammans, med huvudtränaren Stefan 

Holmström. Både ungdomarna och Stefan var väldigt nöjda med det.  

STRUL projektet funderar på att skapa ett tillfälle även för ungdomar 17 – 25 år, 

och således ha två träffar, en för yngre och en för äldre ungdomar. Henrik sa också 

att stödet från GBBF är mycket värt. 

Ang. Skolboule så börjar RF-SISU bli mer aktiva med sina informationsträffar, 

bl.a. har de ett möte i Mölndal denna månad där skola och kommun är med. 

Helgen 19 - 20/11 anordnar förbundet en skolbouleledarträff i Stockholm.  

GBBF har mjuka klot, även Landvetter Boule Club har ett set. Fler föreningar 

borde ha detta. 

Ungdomstouren i december var planerad till Borås, men det har kört ihop sig för 

arrangören, så vi får se var den blir av. 

c) Funktionsvariationsansvarig – styrelsen gemensamt 

Inget att rapportera 

d) Domaransvarig – tf Henrik  

När tävlingsdatum är satta behöver vi tillsätta domare. Domarkonferensen som 

hölls den 15/10 var lyckad – vi har nu fått svar från Domarkommittén ang. några 

frågeställningar från konferensen, så protokollet kan skickas ut i dagarna. 

Det kommer att gå några domarutbildningar i södra Sverige, men ingen från vårt 

disktrikt har anmält sig. 

e) Jämställdhetsansvarig – Marianne 

Vi konstaterade att jämställdheten i dels styrelsen och dels bland domarna i 

distriktet är bra. 

f) Marknadsföringsansvarig – Fredrik 

Vi har fått lite instruktioner inför den nya hemsidan, Fredrik skapar lösenord. 

Fredrik och Hasse ser över vad vi behöver göra och vad som ska kopieras med till 

den nya hemsidan.  

g) Utbildningsansvarig – Henrik 

Tränarutbildningen på förbundsnivå har påbörjats, och denna kommer att fortsätta 

under våren. Göteborg har nämnts som en ort där den kan hållas. Då är det bra om 

våra föreningar är med och anmäler sig. Detta är ett samarbete med RF-SISU, och 

det är deras utbildning som ligger som grund. Utbildningen är vid tre tillfällen, ett 

via Teams, ett där man träffas fysiskt och ett tillfälle som är mer boulespecifik.  

Den som ska hålla bouleträningar måste gå den här utbildningen, tidigare 

utbildningar vi haft gäller inte längre. Tränarutbildning steg 2 är planerat till 2024 

och steg 3 (elitnivå) är planerat till 2025. 

Arrangörsutbildningen håller också på att göras om och den ska vara klar i april 

2023. Troligen kommer då inte tidigare arrangörsutbildningar att gälla. 
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Styrelsen tycker inte att detta är bra, tidigare kurser borde gälla och kursen borde 

kunna hållas helt digitalt.  

 

7. Medlemsträffen 12/11 

Det är 10 stycken föreningsmedlemmar som är anmälda. Mat är beställd. Linda från RF-

SISU är sjuk, så vi får se om vi kan få en annan representant. Marianne kollar med 

Barken Viking när vi tidigast kan vara där.  

8.  Styrelseträff 26/11 

Vi träffas hemma hos Henrik kl.10. Vi kommer bl.a. att skapa ett årshjul och sätta 

budgeten för 2023. 

9. De fyras gäng 

GBBF kommer att hålla i nästa träff med De fyras gäng. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

11 Nästa möte 

Nästa möte blir styrelseträffen den 26/11 i Trollhättan. 

12 Mötets avslutande 

 Anja förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Marianne Sundkvist   Anja Lysén 

Sekr.    Ordf. 


