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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023 

Inledning 
I verksamhetsplanen och budgeten delas distriktets verksamhet i fem verksamhetsgrenar: 
Administration, Arrangemang, Distriktslag, Ungdom och Utbildning. 

Verksamheterna är knutna till respektive kommittéer vilka också svarar för att verksamhetsgrenarna 
håller sina aktiviteter inom planen och budgeten. 

Styrelsens förslag till budget för 2023 bifogas i bilaga ”VP 2023 - Förslag till budget”. 

Verksamhet: Administration 
IT & Kommunikation 
Stockholms Bouleförbund fortsätter flytten av material till distriktets underavdelning av förbundets 
nya lösning för förbundets hemsida. Webdomänen www.stockholmboule.se pekar nu till denna sida. 

Stockholms Bouleförbund kommer fortsatt ha hemsidan som vår officiella kanal, förstärkt med 
kommunikation i sociala medier - Facebook, Twitter, Instagram, och Youtube. Vi behöver löpande se 
över befintliga och nya kanaler som vi skall använda för att nå åldersgrupper som vi vill rikta oss till. 

Stockholms Bouleförbund kommer erbjuda livesändningar från distriktets arrangemang och göra 
dem tillgängliga utan kostnad på Youtube, Facebook och eventuella nya kanaler som blir relevanta. 

Distriktet avser förenkla samarbetet inom styrelsen genom att införa gemensam hantering av 
distriktets dokument samt tillhandahålla nödvändiga samarbetsverktyg för styrelsen. 

Profilering 
En revidering av presentationen av Svensk- och Stockholmboule ska genomföras under året. 
Efterfrågan av profilkläder kommer att inventeras och nya kläder kommer anskaffas vid behov. 

Stockholm Boule Arena Ek. För. 
Alliansföreningen (Stockholm Boule Arena Ek. För.) har påbörjat sitt uppdrag att verka för en 
permanent lösning på spelplaner och eventuella framtida hallar. Under Övrigt budgeteras 600 kr för 
årlig avgift till Stockholm Boule Arena ek. för. 

Verksamhet: Arrangemang 
Distriktsmästerskap och seriespel 
Stockholms Bouleförbund är huvudman för distriktsmästerskap och distriktsseriespel. Dessa 
arrangemang kan genomföras i egen regi, eller i samarbete med medlemsföreningarna. 

Distriktets medlemsföreningar uppmanas söka arrangörskap för dessa arrangemang, antingen 
självständigt eller i samarbete mellan flera föreningar. Distriktet avser att följa Förbundets 
rekommenderade datum för mästerskap. 
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Ersättning för att arrangera DM och Seriespel 
Arrangerande klubb erhåller en premie från distriktet som baseras på antalet startande spelare. 
Premien från distriktet är 20 kr per spelare och tävlingsdag för tävlingar utomhus och 35 kr per 
spelare och tävlingsdag för tävlingar inomhus. Premien skall täcka utgifter för eventuell banhyra, 
tävlingsledning och sekretariat. 

Distriktet står för arvodering av domare samt anskaffning av medaljer och pokaler. 

Hallsvenskan/Stockholmsserier 
För att stimulera tävlingsverksamheten inomhus avser distriktet starta en hallserie för klubblag i 
distriktets regi. Hallserien beräknas starta hösten 2023. Serien planeras att genomföras under ett 
antal tävlingsdagar och förläggas omväxlande i fyra av distriktets hallar: Lillehallen (Södertälje), 
Riflexhallen (Rimbo), Björnkullahallen (Visättra) och Prins Bertils Boulehall (Djurgården). 

Domare 
Distriktsdomare ska för att behålla sin licens döma minst en tävling vart annat år och genomgå en 
domarutbildning en gång vart tredje år. Domarutbildningar för nya domare samt träffar för befintliga 
domare kommer genomföras återkommande under året.  

Verksamhet: Distriktslag 
Prins Bertils Juniorcup 
Hösten 2022 arrangerades Prins Bertils Juniorcup i Malmö av i regi av i regi av Quatre Boules. 
Stockholms Bouleförbund uppmanar distriktets medlemsföreningar att söka arrangörskap för Prins 
Bertils Juniorcup 2023.  

Alla distrikt garanteras möjlighet att delta i Prins Bertils Juniorcup med minst två dubbellag vilka 
representerar sina respektive distrikt. Deltagande ungdomar kan vara såväl erfarna som mer juniora 
spelare. Om det finns intresse för ytterligare fler ungdomar att delta, utöver de två garanterade 
lagen, så undersöker distriktet om det finns utrymme i arrangemanget för fler lag att tas ut till 
distriktets trupp. För distrikt som har ett udda antal deltagare så kombineras lag ihop över 
distriktsgränserna. 

Distriktet kommer verka för att ha en tidig kontakt med en lagledare för truppen till Prins Bertils 
Juniorcup som kan arbeta tillsammans med ungdomarna i god tid inför arrangemanget. 

Stadskampen Stockholm-Helsingfors 
Lag som kvalificerar sig till att representera Stockholms Bouleförbund i stadskampen på bortaplan 
betalar en deltagaravgift på 500 kr per person vilken täcker deras egna måltider under 
tävlingshelgen. För hemmaplan skall kvaltävlingen finansiera kostnader för måltider under 
tävlingshelgen. 

Distriktsstyrelsen har 18 december 2022 beslutat att uttagningen av minst tre av lagen framledes 
sker i en kvaltävling. Uttagning av högst två lag sker på basis av DM-resultat, främst i mixed trippel. 
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Verksamhet: Ungdom 
Ungdomskommittén uppmuntrar ungdomar i distriktets medlemsföreningar att delta i de nationella 
ungdomsläger och tävlingar som erbjuds för ungdomar under 2023 (se nedan). 

Distriktet erbjuder ekonomiskt stöd för deltagande ungdomar och en medföljande ledare från 
distriktet. Stödet kompenserar avgift för anmälan, kost, logi samt resa motsvarande reguljär 
tågbiljett. 

Ungdomstouren 
En nationell Ungdomstour har skapats 2022 för spelare mellan 7-23 år. 
Varje arrangemang i Ungdomstouren löper över 2 dagar. 

Sommarläger 
Årets sommarläger kommer genomföras i juni 2023. 

Boule-SM i Kalmar 
Vid Boule-SM i Kalmar 2-8 juli finns möjlighet för ungdomar som saknar medspelare att bilda lag över 
klubbgränserna genom formatet ”Ungdomar utan gränser”.  

Prins Bertils Juniorcup 
Årets upplaga av Prins Bertils Juniorcup kommer arrangeras i regi av Boulerosällskapet i samarbete 
med Fagersjö Petanksällskap, Trollbäcken Bouleclub och Boulesjevikerna och återvänder med detta 
till Prins Bertils Boulehall där den hör hemma. 

Verksamhet: Utbildning 
RF-SISU Stockholm erbjuder löpande utbildningar på ett flertal områden inklusive allmän 
föreningskunskap med deltagare från flera olika Specialdistriktsförbund (SDF). 

Distriktsdomarutbildning 
Distriktsdomarutbildningen, som den fastställts av Svenska Bouleförbundets domarkommitté, 
omfattar ca 12 timmar föreläsningar uppdelat på ett flertal tillfällen och därtill ett övervakat 
domarprov som skall slutföras på 60 minuter. 

StBF har flera erfarna domare som kan hålla i utbildningen. Domarutbildning för nya domare samt 
träffar för befintliga domare kommer genomföras återkommande under året. 

Övriga grenspecifika utbildningar 
Arrangörsutbildning 
För att få arrangera regionala tävlingar kräver Svenska Bouleförbundet att någon i den arrangerande 
klubben har genomgått utbildning för tävlingsarrangör. StBF ställer samma krav för klubbar som vill 
arrangera DM eller Seriespel i distriktet. 

Arrangörsutbildningen omfattar en dag och kommer genomföras återkommande under året. 
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Instruktörsutbildning 
Instruktörsutbildningen har omarbetats och den kommer att genomföras i distriktet vid minst ett 
tillfälle under 2023. Varje större klubb borde tillse att de har åtminstone en godkänd Steg 1-tränare.  

Allmän föreningskunskap 
Att ha fått förtroendet att ingå i föreningens styrelse medför ett ansvar som många nya ledamöter 
inte känner till. Utbildningar som RF-SISU Stockholm anordnar i föreningskunskap är lättillgängliga då 
de erbjuds i webbaserat format. Stockholms Bouleförbund kommer tillsammans med vår 
idrottskonsulent att aktivt pusha för dessa utbildningar. 

Jämställdhet 
I Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål i arbetet mot 2025 slås fast att kvinnor och män ska ges lika 
möjligheter att utöva och leda idrott. Kvinnors och mäns idrott ska värderas och prioriteras på ett 
likvärdigt sätt. 

Inom distriktets verksamhetsområde är det ca 30% kvinnor bland de spelare som löst tävlingslicens. 
Andelen kommer sannolikt att öka när utomhussäsongen börjar. 

Det är viktigt att damspelare tar plats i såväl föreningars som distriktets och förbundets styrelser och 
kommittéer så att verksamheterna kan utformas på ett sätt som tar vara på allas kompetenser. 

Samarbete med Svealands Bouleförbund 
Svealands Bouleförbund omfattar länen som angränsar till Stockholms län. Samarbete har tidigare 
förekommit framför allt inom domarutbildningen. Flera utbildningar kan kunna genomföras i 
samarbete med Svealands Bouleförbund eftersom avstånden är korta och övernattning på kursorten 
därför heller inte alltid är nödvändig. 

Samverkan 
Korpen Stockholm Boule 
Distriktet samverkar med Korpen Stockholm Boule för att sprida information om Korpens aktiviteter 
inom boule. Vi är fortsatt positiva till samverkan för att utöka tillgängligheten till information om 
bouleaktiviteter i distriktet, tex genom att annonsera Korpens aktiviteter på distriktets hemsida och i 
våra kanaler i sociala medier. 

Stockholms Dövas förening, IK Hephata 
Stockholm dövas förening avser att arrangera Döv-SM i augusti 2023 distriktet kommer att hjälpa till 
med arrangemanget. 

--- 

Styrelsen 

Stockholms Bouleförbund 

Stockholm, 2023-03-12 


