
      Svealands Bouleförbund 
                                              

 
Årsmötesprotokoll 8 mars 2014 

 

 

 

Plats för årsmötet:  Bollnäs Folkhögskola, Bollnäs 

Närvarande styrelse: Patrick Roselin, Håkan Bergström, Sid Huntley, Lars Andersson,  
Börje Andersson, Maria Bergström,  

Via skype & webkamera: Fredrik Dahlén  
 
 

Frånvarande styrelse: Lena Nordlund, Ulla Schönning 

 

Närvarande föreningar:  Mora Orsa Boulesällskap (MOR), Bollnäs Bouleklubb (BLK), Svärdsjö 
(SVÄ), Örsundsbro sport (ÖSK), Grycksbo Bjursås (GRY), Falu 
Boule (FLL), Flens Bouleförening (FLE), Gävle Boulesällskap 
(GBS), Näs IF boule (NÄS), Uppsala Petanque (UPS) Boda Boule 
Fighters PK (BBF), 018 Ps (018), La Boule Joyeuse (LBJ)  

 

1) Mötets öppnande Distriktsordförande Patrick Roselin hälsar alla ombud och  
föreningsrepresentanter välkomna till 2014 års årsmöte och förklarar 
årsmötet för öppnat. 

 

2) Upprop av ombud  Årsmötet utgörs av 13 st. distriktsföreningar (se ovan). 

    samt justering av  Föreningarnas röstetal utgörs av totalt 30 röster, 

    röstlängden vilket fastställes. 

 

3) Fråga om mötets  Årsmötet anser att årsmötet är behörigt utlyst. 

    behöriga utlysande 

 

4) Val av   a) Till mötesordförande väljs Kenneth Melin (ÖSK) 

    Mötesfunktionärer b) Till sekreterare för mötet väljs Maria Bergström (BBF) 
c) Till justerare tillika rösträknare jämte mötesordförande att 
    justera årsmötesprotokollet väljs: Lothar Riegler och Nils Stenbeck 
     

5) Fastställande av  Dag- och arbetsordningen fastställes med följande tillägg: 

dag- och arbetsordning  Tilläggspunkt 16.  SBF Förbundsmotioner.  
Därefter faställes dag- och arbetsordning. 

 

6) Förvaltnings- a) Verksamhetsberättelse 

berättelse Styrelsen skickar ut tävlingsresultat då dessa inte finns på plats. 
I verksamhetsberättelsen kommer det att tilläggas att Maria Bergström 
var ombud på Ordförandekonferensen hösten 2013. Dessutom kommer 
ett tillägg på att Fredrik Dahlén, Maria Bergström och Börje Andersson 
representerade styrelsen på SBF: S årsmöte och att Ulla Schönning, 
Torgny Thorwalls, Ylva Mellin samt Lars Nilsson var ombud ifrån 
föreningarna. 
Med beaktande av ovanstående lägges därmed verksamhetsberättelsen 
med godkännande till handlingarna. 
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b) Kassaberättelse 
Svealands BFs kassör Lars Andersson föredrar balans- och 
resultatrapporten för 2013 
Nils Stenbeck invänder mot redovisat överskott för Svea Indoor 
(Inomhusserie). Sannolikt har en del kostnader bokförts på andra 
kostnadsställen då det redovisande överskottet synes alltför högt. 
 
SvBF har fått inbjudan till Sörmlands idrottsförbunds och Upplands 
Idrottsförbunds årsmöte och kommer att tillfråga Eric Ericsson och Bertil 
Jakobsson som bor i närheten om de kan tänkas representera SvBF. Vår 
närvaro ger oss större möjligheter att erhålla stöd i vår verksamhet. 
 
Vi har fått fakturor avseende 2012 från Svenska Bouleförbundet vilka 
icke beaktats detta år. Påverkar årets resultat negativt med ca 13 tkr. 
Därefter godkänner årsmötet kassaberättelsen samt fastställer balans- 
och resultaträkningen. 
 

7) Revisionsberättelse Upplands IF har på många år inte haft någon revisor utsedd i vårt 
förbund och heller inte gjort anspråk på detta. Vi undersökter eventuell 
koppling till uppdraget och våra möjligheter till verksamhetsbidrag. 
Revisionsberättelsen godkännes och lägges till handlingarna. 

 

8) Fråga om  Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  

    ansvarsfrihet för  verksamhetsåret. 

    styrelsen 
 

9) Styrelseförslag,  Förslag: 

motioner samt stadge-   1: Styrelsen anser inte att man på ett årsmöte kan bestämma spelform 

ändring                             för tävlingar där man vid detta tillfälle inte vet hur många som är 
anmälda. Förslag från styrelsen är att alla tävlingar i Stora DM V65 
spelas i monrad då det alltid är många anmälda till dessa. De övriga DM 
klasserna bestäms av styrelsen och kan justeras utefter deltagarantalet.  

  
Förslaget godkännes av årsmötet med följande tillägg:  
Att i monrad så blir det ett slutspel, hur många som går vidare beror på 
hur många som är anmälda. 

 

 2: Styrelsen anser att ett närvarande av revisor vid sanktionsöppningar 
leder till onödig och verkningslös administration. 

 Förslag från styrelsen är att kravet på att revisor skall närvara vid 
öppnandet av sanktionsansökningarna till distriktssammanhang tas bort. 
Ansökningarna öppnas vid första fysiska styrelsemötet efter att 
sanktionstiden har gått ut. Styrelsen skall redovisa vilka ansökningar som 
inkommit samt motivera sina beslut till tilldelningen. 

  
 Förlaget godkännes av årsmötet. 

 
     Motioner: 

 3 från MOR 
Motion angående förändring av klassindelning vid tävlingsspel 
Årsmötet beslutar  

-  att klubbarna tar med sig denna motion till föreningarna och att denna 
tas upp på Bouletinget i höst för att ev. skicka den vidare till SBF. SVBF 
skickar ut den till klubbarna och vill ha respons.   
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4 från ÖSK 
Motion angående ett beslut från förra årsmötet att man skulle göra en 
satsning på ungdomsverksamheten. Man har inte sett något av detta 
under året som gått. 
Årsmötet beslutar 

- att attsats 1 bifalles. En lista på ungdomstävlingar skulle ha delats ut på 
årsmötet men kommer att mailas ut till klubbarna. 

- att attsats 2 Bifalles, ett ungdomsläger kommer att arrangeras hösten 
2014 

- att attsats 3 avslås. 
 

5 från ÖSK 
Motion angående Svea Indoor. Motionären vill utöka spelet till två dagar. 
 
Nils Stenbeck begär ordet och informerar om Svea Indoor och dess 
bakgrund. Redan 2009 motionerades det om detta. En grupp tillsattes 
och i den ingick initialt Eric Ericsson, Kenneth Melin och Nils Stenbeck. 
Tanken med Svea Indoor är att kunna spela ett seriespel inomhus ”nära 
dig” till låga kostnader, med korta resor (en bil) och utan övernattning. 
Beroende på de lokala förutsättningarna avgörs om grundspelet skall ske 
vid ett enda tillfälle på höst- respektive under våren eller vid två, tre eller 
flera tillfällen. Huvudsaken är att höstens sammandrag sker under tiden 
15 okt-15 dec och vårens sammandrag under tiden 15 jan-15 mars för 
möjlighet till uppföljning via webben. Slutspelet däremot vid ett tillfälle 
under april månad. 
Nils tycker att det är bra att en utvärdering görs inför att Fredrik tar över. 
Fredrik tackar för ”inputen”. 
 
Kenneth Mellin som skrivit motionen drar efter redogörelsen tillbaka 
densamma. 
 

6 från ÖSK 
Motion angående att alla kostnader skall ingå i anmälningsavgiften för 
Svea Indoor. 
Årsmötet beslutar:  

- att attsats 1 avslås 

- att attsatts 2 bifalles. Styrelsen skall se över inbjudningarna och 
tydliggöra utformningen. 
 

7 från ÖSK 
Motion angående anmälningsdatum/ svarsdatum på närliggande 
aktiviteter.  
Årsmötet beslutar 

- att avslå motionen 

 

8 från MÄL  
Motion angående handikapp klass 
Årsmötet beslutar: 

- att avslå motionen 

 

9 från MÄL 
Motionen angående spelform Lag/DM 
Årsmötet beslutar 

- att avslå motionen. Det finns ingen närvarande som kan prata för den. 
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10) Beslut av   Årsmötet beslutar att godkänna distriktets nya TB,     

     Distriktets TB,  Tävlingsbestämmelser vilka ska gälla från och med 2014. 

     Tävlings-   

     bestämmelser Generations DM har tillkommit. 
Frågan kommer ifrån Britta Olby om skytte V65. Då det inte finns något 
förslag så behövs en motion/ styrelseförslag. Detta kommer att komma 
till nästa årsmöte.  
 
Utifrån tävlingsbestämmelserna så skall det skrivas förslag. Styrelsen 
skriver nya förslag och skickar ut till klubbarna. Detta skall diskuteras på 
Bouletinget. Beslutet tas på årsmötet nästa år.   

    

11) Beslut av TF,  Då styrelsens förslag på tävlingsformer  gick igenom så beslutar inte  

     Tävlingsformer årsmötet längre om detta. Numera kommer V65 stora DM att spelas i 
monrad och de andra klasserna samt de andra DM formerna kommer 
styrelsen att ta beslut om utifrån deltagarantaler. 

   

12) Beslut om  Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2014. 

verksamhetsplan    

för 2014   
. 

13) Beslut om avgifter  Föreningsavgiften föreslås bli oförändrad för 2015. 

      för 2015  -Årsmötet beslutar att bifalla förslaget.  

 

14) Beslut om budget  SvBFs kassör Lars Andersson redogjorde för förslaget till 2014 års 

      för 2014  budget. 
Årsmötet beslutar att bifalla förslaget  

 

15) Val av  a) Distriktsordförande 
    Till distriktsordförande för en tid av ett (1) år väljs: 
     Patrick Roselin (ÖSK) 

 

b) Tre ledamöter på två (2) år 
     Till ledamöter väljs: 
- Maria Bergström (BBF) 
- Gina Eriksson (SVÄ) 
- Börje Andersson (LEK) 

        

c) Två styrelsesuppleanter på ett (1) år vardera 
     Till suppleanter väljs: 

- Håkan Bergström (BBF) 
- Vakant. Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att försöka få 

fram en kandidat till posten. 
   

d) Val av Revisor 

Kristina Berner (MOR) har 1 år kvar på sitt uppdrag. Gör inte 
Upplands IF anspråk på den andra revisorposten beslutar årsmötet 
att ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare en revisor 
som bör representeras senast inför Bouletinget i höst. 

  

e) En revisorssuppleant på ett (1) år 
    Till revisorssuppleant väljs: 
   – Nils Stenbeck (LBJ) 
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f) Fyra ombud till Svenska Bouleförbundets årsmöte,  

    utöver Styrelserepresentanter (3 sgt) 

 
    Till ombud väljs: 
   – Ylva Melin (ÖSK) 
   – Kenneth Melin (ÖSK) 

    – Stefan Berndtsson (BBF) 
     – Torgny Thorwalls (FFB) 

 

g) Tre ledamöter varav en sammankallande till     

    valberedningen på ett (1) år 
   – Britta Olby (MOR) 
   – Inga-Lill Halvardsson (018) 
   – Therese Roselin (ÖSK) 
 

h) En ledamot till Norra Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd 
       Årsmötet väljer Sten-Åke Bergström (LBJ)   

               

i) En suppleant till Norra Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd 
       Årsmötet väljer Tord Jakobsson (BLK)  
   

16) Beslut av SBF: s Motion 1 från Rövarekulan   

      motioner  Motion angående tävlingsbestämmelser Kap. § 6 enhetlig, klädsel 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen. 
    

Motion 2 från Rövarekulan 
Motion angående tävlingsbestämmelser kap 3§4, rökning 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 

 

Motion 3 från Wästgöta/ Dahls Bouleförbund 
Motion angående rökning i samband med Bouletävlingar 
Årsmötet beslutar: 

- Att tillstyrka motionen 

 

Motion 4 från PC Vallen 
Motion angående ändring i tävlingsbestämmelserna-Allsvenska 
seriespelet § 9 (sista stycket) om avbrutet seriespel. 
Årsmötet beslutar: 

- Att avslå motionen 

 

Motion 5 från BS Nordboulen 
Motion angående principer för upp-respektive nedflyttning i det 
allsvenska seriespelet. 

Årsmötet beslutar: 

- Att tillstyrka motionen 

 

Motion 6 från styrelsen Roxen Petanque Club 
Motion angående den nationella tävlingen ”svenska Cupen” 
Årsmötet beslutar: 

- Att tillstyrka motionen 
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Motion 7 från Kulknappen 
Motion angående en övergång av V55 och V65 till en enda veteranklass, 
V60. 
Årsmötet beslutar 

- Att avslå motionen 

 

Motion 8 från Kulknappen 
Motion angående likartade banor under SM genom att blanda klasserna 
på samma område. 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
 

Motion 9 från Hvetlanda Boule Club 
Motion angående SM-spelet/Ungdom utan gränser. Alla licensierade 
ungdomar skall fritt få välja sin medspelare ifrån olika klubbar. Har man 
ingen vald kan man lottas samman. 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
 

Motion 10 från Hvetlanda Boule Club  
Motion angående SM-spel skall genomföras som ”öppet” tävlings spel. 
Man skall kunna välja sina lagkamrater fritt ifrån olika klubbar. Endast 
licens skall vara ett krav. 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
 

Motion 11 från Kulknappen  
Motion angående inrättandet av en ny tävling, Städernas Cup/ 
Stadscupen 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
 

Motion 12 från La Boule Joyeuse 
Motion angående förbättrad information till vår domarkår. 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen  

 

Motion 13 från Svealands Bouleförbund 
Motion angående information om regler gällande straff av 
Disciplinnämnden. Skillnaden mellan avstängning och tillrättavisning och 
när gäller domen? Enbart vid tävlingsspel eller också som 
tävlingsansvarig under en tävling? 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 
 

Motion 14 från Örsundsbro SK  
Motion angående upprättandet av rutiner till föreningar när deras medlem 
har blivit straffad eller anmäld. 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 
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Motion 15 från Kulknappen 
Motion angående utbyte av ordet Boule till ordet petanque i olika 
sammanhang som har med sporten att göra. 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 

 

Motion 16 från Örsundsbro   
Motion angående nya medlemmar till sporten. Förslag att SBF startar ett 
projekt medlemsvärvning och avsätter av 60,000 för detta. 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 
 

Motion 17 från Hammarby IF Boule 
Motion angående inrättande av ett diskussionsforum ifrån SBF. 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 

   

Motion 18 från Hammarby IF Boule 
Motion angående Breddkommitténs Betydelse.  
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 

     

17) Avslutning Mötesordförande Kenneth Melin tackar alla närvarande ombud för ett bra 
årsmöte och avslutar detta. 

   

18) Övrigt Sid Huntley vill säga ett par ord: Att vinna V65 Div. 1 år efter år är inte så 
kul. Sid vill att man skall under t.ex. omg. 3 dvs kvalet ordna en form av 
elitkval. Kanske man kan ordna detta med andra distriktsförbund och få 
till ett elitlag. 

 
Lars-Åke Malmberg informerar om att en Damtävling i höst och en tävling 
i maj på en vardag kommer att anordnas av Flen som ersättning för det 
seriespel man inte fick för första gången på väldigt länge.  
 
Tord Jakobsson vill göra lite reklam för en tävling som kommer att gå i 
Bollnäs den 28-29 juni med samkväm på kvällen. Vore roligt om det kom 
ungdomar då det skall bli tävling även för dem. 
 
Årsmötet avslutas med prisutdelning för Svea Champ 2013, ett 
förtjänsttecken ifrån SBF tilldelas Lars-Åke Malmberg och tacktavlor 
delas ut till Seppo Luoma, Björn Knösch, Bertil Jakobsson och Kenneth 
Mellin för en mycket bra insats för Svealands Bouleförbund. 

   
 
 
___________________________                              _______________________________ 
Maria Bergström, mötessekreterare                            Kenneth Melin, mötesordförande 
 
 
 
 
___________________________                               ______________________________ 
Nils Stenbeck, justerare                                                   Lothar Riegler, justerare  
 

Bollnäs 2014-03-08 

 


