
 

Verksamhetsinriktning 2023-2025 
 
Stockholms Bouleförbunds (distriktets) verksamhet omfa ar den i Riksidro sförbundet (RF) 
anslutna boulesporten som för närvarande bedrivs i e  30-tal föreningar vilka har si  säte 
inom Stockholms län. Distriktets uppdrag beskrivs i kapitel 3 i dess stadgar: distriktet ska 
(genom styrelsen) bland annat 

 Skapa samverkan mellan distriktets föreningar 
 Arrangera distriktsmästerskap och seriespel självständigt eller llsammans med 

föreningarna 
 Ansvara för utbildningsverksamheten i distriktet 
 Verka för boulesportens utbredning och medverka ll a  nya föreningar igångsä s 
 Samordna och s mulera ungdomsverksamheten i distriktet och 
 Samordna förfrågningar om bouleinstruk oner (borde betyda instruktörer vår anm.) 

RF har tagit fram utvecklingsstrategier som sy ar ll a  stärka föreningar i den idro sliga 
verksamheten som dessa bedriver. Distriktet ska därför under de kommande åren stödja 
klubbarna på följande områden: 

Inkluderande, allas rä  a  vara med 
Idro  är ll för alla. Vem som helst ska kunna vara med i en bouleklubb och utöva idro en 
e er sina förutsä ningar. Medlemskap i förening ska ge möjlighet för envar a  träna 

llsammans med andra och kunna utvecklas i sin idro .  

Svenska Bouleförbundet (förbundet) erbjuder tränar- och instruktörsutbildning som sy ar ll 
a  klubbarna ännu bä re ska kunna introducera nya medlemmar i boulesporten oavse  om 
det är fråga om skolungdom, yrkesverksamma eller äldre.  

Trygg idro  och rent spel 
Boulesportens utövare är idag ll övervägande del vuxna. Det är vik gt a  även vuxna 
utövare ska känna sig trygga i sin idro smiljö, alla har rä  ll en llåtande omgivning fri från 
mobbning, trakasserier, fusk och droger. Verksamheten i klubbarna ska kännetecknas av 
glädje och gemenskap. 

Distriktet kommer a  llsammans med RF-SISU Stockholm anordna regelbundna 
utbildningar inom området idro ens värdegrund. 

  



Den moderna föreningen engagerar 
Boule är en idro  där alla kan vara med och tävla. Många klubbar i distriktet är rela vt små 
och har o a bildats för a  medlemmarna själva ska kunna delta i tävlingsverksamhet. A  
bedriva idro slig verksamhet omfa ar även a  arrangera tävlingar. Det är o a svårt om alla 
bara vill tävla.  

Distriktet har tagit ini a v a  klubbarna i samarbete ska kunna arrangera större tävlingar. 
De a skulle innebära a  även sådana medlemmar som inte är aktuella för klubblaget ska 
kunna bli delak ga.  

Distriktet kommer regelbundet a  erbjuda utbildning för tävlingsarrangör och 
tävlingsledning. Distriktet arbetar för a  klubbar som vill arrangera tävlingar ska kunna 
förstärka klubbens ekonomi genom arrangemangen. Från och med 2023 kommer distriktet 
a  arvodera domare som klubben anlitar i regional tävling. 

Demokra  och jämställdhet 
Distriktets klubbar ska vara idro sföreningar som bedriver idro slig verksamhet. Klubben ska 
ha en styrelse, den ska hålla årsmöten vilka protokollförs och klubbmedlemmarna ska ha 
insyn i klubbens verksamhet genom en av årsmötet vald revisor.  

Klubbstyrelserna ska bestå av kvinnor och män på e  sä  som avspeglar klubbens 
medlemsstruktur. Både kvinnor och män ska kunna vara delak ga i a  u orma hur klubbens 
verksamhet ska bedrivas.  

Distriktet kommer a  llsammans med RF-SISU -distrikten hålla utbildningar i 
föreningskunskap. Dessa utbildningar ska hållas både fysiskt och online. Nystartade 
föreningar kommer a  erbjudas utbildning inom e  halvår från a  de blivit medlemmar.  

Bidrag och stöd ll klubbarnas verksamhet 
E er pandemin har det från RF delats ut olika bidrag i sy e a  återstarta verksamheter som 
varit stoppade på grund av Covid-19. Möjlighet a  söka bidrag har funnits både via förbundet 
och RF-SISU -distrikten.  

Distriktet kommer a  anta en ak vare roll i a  informera klubbarna om möjligheter a  söka 
bidrag och stöd ll verksamheter.  

 


