
      Svealands Bouleförbund 
                                              

Årsmötesprotokoll 16 mars 2013 
 

 

Plats för årsmötet:  Tärna Folkhögskola, Sala 

Närvarande styrelse: Tord Jakobsson, Björn Knösch, Lena Nordlund, Ulla Schönning, Lars 
Andersson, Börje Andersson, Maria Bergström,  

 
 

Frånvarande styrelse: Seppo Luoma, Arne Pers 

 

 

Närvarande föreningar:  Gagnefs BK (GAG), La Boule Joyense (LBJ), Mora Orsa Boulesällskap 
(MOR), Klotskallarna (KLO), (Svärdsjö) (SVÄ), SörbyÄngens 
Bouleklubb (SÖR), Örsundsbro sport (ÖSK), Grycksbo Bjursås 
(GRY), Falu Boule (FLL), Uppsala Petanque Club (UPS), Flens 
Bouleförening (FLE), Oxelösunds Boule sällskap (OBS), Röksta 
United boule Club (RÖK), Örebro Boulesällskap (ÖRE), Trosa 
Boulesällskap (TRO), Gävle boulesällskap (GBS), Näs IF boule 
(NÄS) 

 

 

1) Mötets öppnande Distriktsordförande Björn Knösch hälsar alla ombud och  
föreningsrepresentanter välkomna till 2013 års årsmöte och förklarar 
årsmötet för öppnat. 

 

 

2) Upprop av ombud  Årsmötet utgörs av 17 st. distriktsföreningar (se ovan). 

    samt justering av  Föreningarnas röstetal utgörs av totalt 29 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 (SVÄ) 
c) Till justerare tillika rösträknare jämte mötesordförande att 
    justera årsmötesprotokollet väljs: 
    Britta Olby (MOR) och Tommy Åberg (GBS) 

 
 

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  Mora-Orsa saknar något styrelseprotokoll på distriktets     
      hemsida, vilken nu är justerad. 
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Om slutorden berättar Björn lite närmre och förklarar hur han hade 
menat då det kommit in kritik för dessa. Han berättar också att han har 
skrivit fel i slutordet när det gäller antal föreningar. Vi har tappat 3 men 
fått 2 nya föreningar. När det gäller slutorden så menar Nisse att under 
2011 års bouleting kom det upp med många idéer och förslag. Under 
2012 har ingenting av det berörts. Maria som gjorde minnesanteckningar 
till det 2011 års Bouleting minns också att det var många kreativa idéer 
och tankar som kom upp. Nya styrelsen får titta på anteckningarna från 
bouletinget 2011 och behandla detta under 2013. 
 
Därefter godkänner årsmötet verksamhetsberättelsen. 
     
 

b) Kassaberättelse 
Svealands BFs kassör Lars Andersson läser upp 2012 års    
Kassaberättelse samt resultaträkningen. 
 
Önskvärt från en del är att det i förklaring till förvaltning framgår  
(noteras)  ex visst lager såsom datorer, jetonger etc., detta för att  
underlätta för framtida styrelse och kassaberättelse. 
  
Nisse funderar över ekonomin då Stipendier inte har delats ut, 
Sanktionsavgifterna är lägre, Tävlingarna har minskat, Svea Indoor 
kompenserar många tävlingar. Han menar på att allvaret är DM. i 
medlemsavgifterna finns ingen nergång. Seriespelet håller samma 
standard. Stora DM är en radikalt nedåt gående trend. En stor grej för 
nya styrelsen är att lägga stora DM mer centralt. Styrelsen skall stimulera 
klubbar att ta tag i DM. Försök att få fler klubbar att gå ihop att engagera 
DM.  
 
Många är oroliga för förbundets ekonomi.  
Ylva ger förslag på att en motion skall läggas in till SBF ang. seriespelet. 
då SVBF får lägga ut pengar på priser & Domar avgifter. Hon tycker 
också att man kanske kan tydliggöra ekonomipunkterna. Ex: Bouletinget/ 
årsmötet. 
 
Kenneth pratar om bidragspengar man kan söka från distrikten. 
Styrelsen måste fördelas så att man åker på de olika årsmötena. 
Ansökan kan göras för bl.a. revisionsberättelsen och årsberättelse. Vi 
bör kunna få in mer bidrag för utbildningar. Vi kan även få pengar på 
administrationsbidrag, mötesbidrag och kursbidrag. Vi tappar klubbar och 
får in färre pengar. Distriktsbidragen skall redovisas i bokslutet tycker 
Kenneth Melin det beslutas därefter. 
 
Björn håller på att kontakta alla läns idrottsförbund. Vi skall åka runt och 
representera Boulen på dessa. Varje idrottsgren är berättigad att få 
bidrag. Viktigt att vi närvarar vid årsmöten på idrottsförbunden.  
Björn ger förslag på att Kenneth & Lasse tittar på hur vi kan få in bidrag 
till distriktet. Övriga medlemmar tycker detta är en bra idé och det blir 
beslut på det. 
 
När det gäller tävlingspriser så har de ändrats i antal. Antalet har ökat 
enormt men kommer att minskas ner igen.  
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Många tävlingar har blivit inställda och då har sanktionsavgiften gått ner. 
Därefter godkänner årsmötet kassaberättelsen. 
 
 

7) Revisionsberättelse Då revisionsberättelsen inte är underskriven så ringer Björn Knösch till 
Hanna Ekelin som är revisor. Hon skannar in och mailar direkt en 
underskriven Revisionsberättelse. Justeringsmännen och 
revisorsuppleanten ser denna. Därefter godkänns revisionsberättelsen av 
årsmötet. 

 

 

8) Fråga om  Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  

    ansvarsfrihet för  verksamhetsåret. 

    styrelsen 
 

9) Styrelseförslag,  När det gäller SVEA INDOOR så är tanken att lägga in den serien bland 
alla andra tävlingar. Nisse tycker egentligen att det är för tidigt då vi bara 
har haft en hel Svea Indoor serie på prov förra året.  
Eftersom den serien går över årsskiftet så menar Nisse att man skall få 
dispens att få spela för nya klubben hösten innan man byter klubb. 
Kenneth funderar på vem som äger frågan och vem som ger dispensen. 
Hur ser SBF på detta? Lars-Åke Malm tycker att SVBF kan ge 
dispensen. Styrelsen ser över detta och gör klara tävlingsbestämmelser 
för detta till Bouletinget 2013. 

     

 

motioner samt   Motioner: 

Stadgeändring  1a från LBJ 
Motion angående förändringar i Svea champ  
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen  
Med tillägg att den nya styrelsen skall se ut en grupp som skall arbeta 
med Svea champ. Bl.a. syftet med Svea champ, om Svea champ skall 
ingå i Lag DM och Svea Indoor mm, mm.  

  

1b från ÖSK 
Motion angående nya regler för Svea Champ  
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen  
Med tillägg att den tillsatta gruppen som skall arbeta med Svea champ 
(se motion ovan) får se över och behandla detta. 
 

2 från MÄL 
Motion angående en förhöjning Domararvode och översyn av 
ersättningsreglerna. 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen  

 

3 från MÄL 
Motion angående domararvode för regional och lokal tävling. 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
Svealands bouleförbund kan inte besluta om detta då det är Svenska 
bouleförbundets regler som gäller. 
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4 från MÄL 
Motion angående vad en domare skall få för förtäring under en lokal, 
regional eller en distriktstävling. 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
Svealands bouleförbund kan inte besluta om detta då det är Svenska 
bouleförbundets regler som gäller. 

 

5 från SÖR  
Motion angående att Svenska Bouleförbundet skall centralstyra vilka 
datum samtliga distrikt ska spela DM samt mix DM. 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen. (Eftersom Kenneth Melin sitter i svenska 
bouleförbundets styrelse så lägger han ingen åsikt i motionen.) 

 

6  från Boulett BK 
Motion angående förslag på att flytta mix DM till våren, så vi kan ha 
möjlighet att få med seedat Mixlag till SM. 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen. 
Den nya styrelsen ser över detta och tar fram datum till år 2014. 
 

7 från ÖSK  
Motion angående ungdomsturnering delat i två tillfällen. Ett tävlingstillfälle 
och ett finalspel. 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen. 
Den nya styrelsen får behandla detta. 

 

8 från ÖSK 
Motion angående införing av ny DM klass. 

Attsats 1 (införing av generationsklass dubbel): 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka satsen 
Med tillägg att den nya styrelsen får besluta om när det börjar och vilka 
åldrar som gäller. 

Attsats 2 (distriktets ungdomsansvarige marknadsför detta): 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka satsen 

 
 

10) Beslut av   Årsmötet beslutar att godkänna distriktets nya TB,     

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

     Tävlings-  (se bilaga 1, Tävlingsbestämmelser SvBF). 

     bestämmelser  
  Många åsikter, funderingar och tankar kom upp från olika håll. 

Kenneth Melin vill lägga till generations DM. 
 
Enligt tävlingsbestämmelserna skall alla tävlingsregler beslutas på 
årsmötet vilket kan vara svårt då man inte har hunnit utvärderat årets 
beslut. 
Nisse vill att lag DM skall läggas på annat vis då det är för få lag som kan 
anmäla sig. Hur skall vi göra? En hall med 8 banor kan knappast ha lag 
DM.  
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Lasse från  SÖR tycker det är dumt med monrad på DM. 
Sid tycker att skytte & singel skall vara på en separat helgdag. Då det är 
svårt för många att ta ledigt på en fredag.  
Magnus från LBJ kom med förslaget att nu när vi har flyttat Mix Dm 2014 
så då finns det ju en helg ledig för singel och skytte. 
 
Diskussion ang. DM: Hur skall vi göra med DM Grupp, pool eller monrad. 
Alla klasser bör väl spelas likadant oavsett om det är V65 eller öppen 
klass. 
Spelar det någon roll vad man spelar? Bara man får spela många 
matcher.  

 
Seriespelet har ändrats i V65 klass till 3+3 spelare i varje lag. 
Anmälningsdatumet är felaktigt på webben. Björn och Bertil fixar detta. 

  
  

11) Beslut av TF, a) Årsmötet beslutar om distriktets tävlingsformer för 

     Tävlingsformer Distriktsmästerskap 2013, vilka ska gälla för tävlingsåret 2013. 
Det blir en röstning på spelformen för DM och resultat blev: 
På Gruppspel var det 11 personer som röstade och på Monrad var det 
18. Beslutet blev alltså att Monrad körs i alla klasser under DM. 
Generations DM skall också komma upp med på listan över DM. 
 (se bilaga 1, Tävlingsformer Distriktsmästerskap).  

  
b) Årsmötet beslutar att klassen V65 i distriktsserien från och med 2013 
skall spelas lika som andra serier, 3+3 spelare i varje lag. 

 
   

12) Beslut om  Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2013. 

verksamhetsplan  Svea Indoor saknas och skall läggas in i tävlingsverksamheten. 1:a maj 

för 2013  skall det gå ut till föreningar när Svea Indoor 2013/ 2014 skall starta. 
 
Mix DM skall ändras i verksamhetsplanen från 31 september till 31 
augusti.  

 
Många datum kan vi inte bestämma här p.g.a. SBF 
 
Information angående generations DM skall ut till föreningarna senast 
1:a maj. 

 
Styrelsen får till uppdrag att till första maj ge information till föreningarna 
om följande; 
- generations DM 
- datum på Instruktörsutbildning i förbundet 
- datum på domarkurs och domarkonferens,  
- en plan på damutveckling inom boulen,  
- datum för bouleting (prel., 9:e nov) och  
- datum på när styrelsen åker ut till klubbarna för att svara på frågor 

och finnas till hands för föreningarna. Är det fler klubbar som är 
angränsande till varandra så får de samlas på ett och samma ställe. 
Målet med detta är att få fler klubbar att komma på årsmöten och 
bouleting. 

- den grupp som skall arbeta med Svea champ 
 

. 
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13) Beslut om avgifter  Föreningsavgiften föreslås bli oförändrad för 2014. 

      för 2013  -Årsmötet beslutar att bifalla förslaget.  

 
 

14) Beslut om budget  SvBFs kassör Lars Andersson redogjorde för förslaget till 2013. års 

      för 2012  budget. 
Årsmötet beslutar att bifalla förslaget  
Kenneth Melin och Lasse Andersson ser över hur man kan söka bidrag.  
Det föreslogs att först presentera de olika posterna för budget och utfall 
för 2012 och därefter budgeten för 2013 så är det lättare att jämföra och 
se skillnaden. (Vid nästa årsmöte är det bara att fylla i utfallet. Perfekt för 
jämförelser.) 

 
Stipendierna är utfallet 0 då det inte kommit in några förlag. Eldsjälar & 
ungdomar. 
 
Ylva: nya styrelsen tittar på ekonomin och ser över var man kan dra in. 
 
Posten stipendier kanske skall bort då det inte kommer in så mycket och 
det som kommer in är inte tillräckligt bra. Underskottet skulle bli minus 
3800: Förlaget tillstyrkes av årsmötet. 
 
Förtjänstnål kan sökas via nomineringsunderlag på SBF´s hemsida.  
Förtjänsttecken kan sökas i ordning; Brons, Silver, Guld.  
Föreningarna bör bli bättre på att söka bidrag, både ekonomiskt och 
materialmässigt. Föreningarna bör kontakta SBF´s kansli alternativt 
Kenneth Mellin och Lars Andersson för mer information.  

 

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

 

b) Fyra ledamöter på två (2) år 
     Till ledamöter väljs: 
     – Lars Andersson (MOR) 

– Fredrik Dahlén (ÖSK) 
     – Sid Huntley (MOR) 

        

c) Två styrelsesuppleanter på ett (1) år vardera 
     Till suppleanter väljs: 
    – Håkan Bergström (SVÄ) 
    – Ulla Schönning (LEK) 

 

d) En revisor på två (2) år 
 Till revisor väljs: 
– Kristina Berner (MOR) 
 
  

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 
    Till ombud väljs: 
   – Ylva Melin (ÖSK) 
   – Ulla Schönning (KLO) 

    – Lars Nilsson (SÖR) 
     – Torgny Thorwalls (FFB) 

 

 

g) Tre ledamöter varav en sammankallande till     

    valberedningen på ett (1) år 
   – Ronny Forsberg (TRO) sammankallande 
   – Jan Carlsson (TRO) 
   – Britta Olby (MOR) 
 
 

h) En ledamot till Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd 
       Årsmötet uppdrar till den nya styrelsen att tillsätta denna post. 

                     

i) En suppleant till Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd 
       Årsmötet uppdrar till den nya styrelsen att tillsätta denna post. 
    
 

16) Beslut av SBF: s Motion 1 från BSJ (Bouletjevikerna)  

      motioner  Motion angående: Barn skall få vara barn, 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen. 
    

Motion 2 från SÖR  
Motion angående centralstyrning om vilka datum samtliga distrikt skall 
spela DM och mix DM 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 

 

Motion 3 från WDBF, Hallands Bouleförbund, GBBF  
Motion angående domarersättning  
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 

 

Motion 4 från BOO  
Motion angående efteranmälningar till SM skall spelas gratis. 
Årsmötet beslutar: 

– att attsats 1 avslås 

– att attsats 2 tillstyrkes  
Med tilläggsförslag om det gäller spelare som övertar en plats från 
samma klubb skall det inte kosta något extra. Styrelsen får ta med sig 
motionen till SBF:s årsmöte för en diskussion.  
 

Motion 5 från Göteborg & Bohuslän  
Motion angående enhetlig klädsel och färgnyanser 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
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Motion 6 från Lejonkulan 
Motion angående Matchtröja 
Årsmötet besluta: 

Att attsats 1 tillstyrkes 

Att attsats 2 avslås: 

Att attsats 3 tillstyrkes 

Att attsats 4 avslås 

Att attsats 5 avslås 

 

Motion 7 från ÖSK 
Motion angående nya medlemmar till boulesporten 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 
 

Motion 8 från GBBF 
Motion angående flyttbar ring 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
(Sunt förnuft är det som gäller. Regler finns i regelboken. Markera alltid 
ringen. Motionen skall med till förbundet.) 

 

Motion 9 från LBJ  
Förslag till förändring i handbok för tävlingar i Boule App. 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
Men lämnar över den till nya styrelsen som får arbeta med detta. 
 

Motion 10 från WDBF  
Motion angående spelarlicenser & klubbyten 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 
 

Motion 11 från GBBF  
Motion angående spelarlicenser och klubbyten. 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka hela motionen 
 

Motion 12 från IFK Goteboule  
Motion angående lansdslagsuttagningar 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 

 

Motion 13 från Stockholms bouleförbund  
Motion angående åldersgruppering för Damklasserna under SM 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
 

Motion 14 från WDBF och GBBF 
Motion angående Sanktionsförfarandet av tävlingar 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka hela motionen 
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Motion 15 från La boule de trix 
Motion angående slutspel i öppen klass 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka hela motionen 

 

Motion 16 från IFK Goteboule  
Motion angående SM i Skytte 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 
 

Motion 17 från SÖR  
Motion angående spelform under SM 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 

   

Motion 18 från Löberöd  
Motion angående lämpligt Underlaget för boule 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
 

  Motion 19 från Stockholms bouleförbund  
Motion angående åldersgrupperna för veteraner 
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 

  

  Motion 20 från IFK Göteboule 

Motion angående mixtrippel i VM  
Årsmötet beslutar: 

– Att tillstyrka motionen 
 

  Motion 21 från La boule de trix  
Motion angående för få tävlingar i öppen klass 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
 

  Motion 22 från Prins Bertils Bouleclub 
Motion angående ändrade åldersgränser för veteraner 
Årsmötet beslutar: 

– Att avslå motionen 
 
Kenneth Melin avslutar motionerna med att påpeka att de är viktiga till 
förbundet.  

 

   

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

   
 

18) Övrigt Bertil kommer att komma ut med en inbjudan till datautbildning gällande 
SBF-online och Idrott online. Det är ju bra om så många som möjligt 
kommer då dator används mer och mer i boulesammanhang. Bertil kan 
förmodligen ordna med datasal till utbildningarna. Bertil kommer även att 
komma med andra förslag på olika utbildningar.  
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Nisse berättar att alla personnummer kommer att registreras i SBF: 
Online men Du kommer bara se Ditt eget.  

 
Bertil och Björn informerar om att både svenska och Svealands 
bouleförbund finns på face Book  

 
  Nisse får i uppdrag att skriva en motion angående SM till SBF 
  
 Kenneth berättar att SM 2014 kommer att gå i Växjö. Är man intresserad 

att söka för att arrangera SM 2015 skall detta göras före 31 mars. 

 
Avgående ordförande Björn tackar för sina 22 år i Svealands styrelse. Vi 
som sitter kvar i styrelsen i minst ett år till tackar mötesordförande och 
avgående styrelsekamrater med varsin tulpanbukett. 
 
Styrelsen har satt ihop tavlor med tackord till de som styrelsen anser sig 
ha gjort något extra bra i Svealands bouleförbund år 2012. Dessa är 
följande.  Valberedningen; Britta Olby, Ronny Forsberg och Jan 
Carlsson, Magnus Kölgran som gjort ett mycket bra arbete när det gäller 
Svea Champ och Nils Stenbäck som är huvudansvarig för Svea Indoor 
som blivit en succé. 

 
   Årsmötet avslutas med prisutdelning. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________                              _______________________________ 
Maria Bergström, mötessekreterare                            Kenneth Melin, mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
___________________________                               ______________________________ 
Britta Olby, justerare                                                   Tommy Åberg, justerare  
 
 
 
 
 
Uppsala 2013 – 03 - 16 
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