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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 
Inledning 
Stockholms Bouleförbund, liksom övriga distrikt, har fått rätta sig efter rekommendationer och 
restriktioner under ännu ett pandemiår. Styrelsearbetet har pågått via videokonferens, ytterligare en 
ny erfarenhet. Förhoppningsvis kan vi återgå till en mer “normal” verksamhet under 2022. 

Jag kommer att lämna mitt uppdrag i styrelsen vid årsmötet och vill tacka ledamöterna för ett stort 
engagemang och gott samarbete. 

Lycka till med ert fortsatta arbete. 

Jan Pernolf, Ordförande StBF 

Årsmötet och Styrelsen 
Stockholms Bouleförbunds årsmöte hölls söndag 14 mars digitalt via videokonferens. 

Efter konstituerandet har distriktsstyrelsen haft följande ansvarsområden: 

Jan Pernolf, Prins Bertils Boule Club   Ordförande 

Niklas Holmström, Hammarby IF Bouleförening  Vice ordförande, Sekreterare, IT, 
Kommunikation, Profil 

Jarmo Repka, Sumpan Boule    Kassör, Domare, Utbildning, Tävling 

Dan Backne, Fagersjö Petanksällskap   Tävling, Utbildning 

Åsa Wirström, Boulerosällskapet   Tävling, Ungdom 

Susann Wahlberg, Boulerosällskapet   Ungdom t.o.m. 2021-09 

Jean-Noel Henry, Kajutan Boule Club   Profil, Kommunikation 

Leif Eklöf, Fagersjö Petanksällskap   Anläggning 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten. 

Susann Wahlberg avgick på egen begäran i september 2021. 

Rolf Wahman, Bouleklubben Sitting Boule, har varit distriktets revisor. 

Leif Malmberg, Boulesjevikerna, har varit revisorssuppleant. 

Fredrik Bruce, Maria Petanque Club, har varit ledamot i Norra Disciplinnämnden. 

Ilkka Hokkanen, Trollbäckens Boule Club, har varit suppleant i Norra Disciplinnämnden. 

Till valberedning valdes Ilkka Hokkanen, Trollbäckens BC, ordförande. Övriga 2 platser i valberedning 
kunde inte tillsättas vid det ordinarie årsmötet. Pia Tonelid, Trollbäckens BC, valdes in som ledamot i 
valberedningen vid det extra årsmötet (2021-09-29). En plats förblev vakant VÅ 2021. 
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Ekonomisk Sammanfattning 
Distriktets verksamhet är sedan 2020 uppdelad i fem grenar: 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. 

Ekonomiskt utfall 
Verksamhetsåret 2021 var annorlunda på grund av coronapandemin. Förbud mot såväl träning 
inomhus som tävlingar rådde de första fem månaderna. Efter 1 juni kom tävlingsverksamheten i gång 
men det rådde fortfarande restriktioner gällande större sammankomster varför distriktsmästerskap 
och seriespel fick flyttas fram två månader jämfört med ett vanligt år utan pandemi. 

Stockholms Bouleförbund  Budget Utfall 

Intäkter per verksamhet Administration 53 000 85 700 

 Arrangemang 135 000 58 100 

 Distriktslag 20 000 8 000 

 Ungdom 10 000 0 

 Utbildning 0 0 
Summa intäkter  218 000 151 800 

    
Kostnader per verksamhet Administration -33 000 -27 760 

 Arrangemang -125 000 -81 222 

 Distriktslag -50 000 -28 990 

 Ungdom -45 000 -9 003 

 Utbildning -10 000 -9 672 
Summa kostnader  -263 000 -156 648 

    
Årets resultat   -45 000 -4 848 

 

Intäkter 
Medlemsavgifterna och det så kallade SDF-bidraget erhålls fullt ut som budgeterat. Genom Svenska 
Bouleförbundet betalades RF:s Omstartsbidrag vilket kunde användas i verksamheten utan krav på 
återredovisning.  

Som en extraordinär åtgärd fick årets DM i klasserna sigel, dubbel, trippel och mixed dubbel även 
utgöra SM-kval. Distriktets andel av startavgifterna blev då 75 kr per start att jämföras med tidigare 
årens 120 kr per startande spelare.  

StBF arrangerade på uppdrag av Svenska Bouleförbundet grundomgångarna i veteranlandslagskvalet 
och kval till Inomhus-SM för klubblag (Svenska Cupen Öppen) samt fyra förbundsserier. Bidraget för 
dessa arrangemang täckte inte kostnaderna. 

Ingen ungdomsverksamhet med verksamhetsstöd från RF-SISU var aktuell det gångna året. 
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Kostnader 
Pandemin gjorde att årsmötet och merparten av distriktsstyrelsens sammanträden genomfördes 
genom videokonferens. 

Efter ett inbrott i förrådet på Vårbergs IP fick en ny högtalaranläggning anskaffas. För 
utbildningsverksamheten köptes en videoprojektor med tillhörande hopfällbar duk. Vidare har 
beach-flaggor inhandlats för att visa upp distriktets profil vid arrangemang.  

På grund av pandemin fick såväl klubb-DM och den planerade hallserien vänta. Flera av distriktets 
arrangemang filmades och sändes direkt via nätet vilket uppskattades inte bara inom distriktet. Det 
fanns dock inga medel avsatta för detta i budgeten. 

Årets resultat 
Med reducerade intäkter, men med ännu mer reducerade kostnader, blev årets resultat en förlust, 
men dock en förlust som endast blev en tiondel av vad som hade budgeterats. 

Verksamhet: Administration 
Medlemsutveckling 
Antal föreningar och licensierade spelare 

Vid utgången av år 2021 hade Stockholms Bouleförbund 29 medlemsföreningar med sammanlagt 
547 licensierade spelare. Motsvarande siffror från tidigare år. 

2020 29 föreningar 639 licenser 
2019 29 föreningar 688 licenser 
2018 30 föreningar 685 licenser 
2017 28 föreningar 636 licenser 

Distriktet har fått två nya föreningar: Roslags-Kulla IF och Rabeluob Petanque Club. 

BK Grönbrallan har inte betalat medlemsavgift till Svenska Bouleförbundet efter 2020. 

Distriktets största föreningar (antal tävlingslicenser) 
 2021 2020 2019 2018 2017 
AIK Bouleförening 56 33 51 29 14 
Boulerosällskapet 47 43 49 52 52 
Fagersjö Petanksällskap 45 56 52 52 54 
Trollbäcken Bouleclub 44 40 33 34 27 
Maria Pétanque Club 38 39 42 43 36 
Boo SK Boule 33 44 47 62 64 
Kajutan Boule Club 28 39 42 43 36 
Boulesjevikerna 27 29 33 30 34 
Hammarby IF Bouleförening 24 30 25 26 22 
Sibirien Club de Pétanque 24 34 37 34 36 
Bill och Boule 22 24 23 20 19 
Rimbo Bouleförening 22 44 43 - - 
Tempête Club de Pétanque 22 16 18 14 9 
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Årets Bouleprestation i Stockholm 2020 
Utmärkelsen ”Årets Bouleprestation i Stockholm” skall belysa en prestation knuten till en enskild 
spelare, ett lag, eller en klubb som utmärkt sig på sådant sätt att det gynnat sporten boule, eller 
Stockholms bouledistrikt på ett positivt sätt. Prestationen skall vara utförd under det gångna året. 

Distriktsstyrelsen bjuder årligen in till en öppen nominering av kandidater. Styrelsen utser sedan 
vinnande kandidat. Vinnare av utmärkelsen "Årets Bouleprestation i Stockholm" presenteras i 
samband med Stockholms Bouleförbunds Årsmöte. 

Juniorerna Povel Björk och Tim Duvenfelt från Boulerosällskapet med lagledare Ronny Blom 
tilldelades Årets Bouleprestation i Stockholm 2020 i samband med distriktets årsmöte 14 mars 2021. 
Pristagarna fanns med på länk och möttes med applåder från hela internetförsamlingen. Middag för 
3 samt pokaler är priserna. 

Förbundsmötet 2021 
Vid förbundsmötet representeras distriktet av sex ombud, varav tre ombud utses av distriktets 
årsmöte samt tre ombud vilka utses av distriktsstyrelsen. 

Ombud utsedda av årsmötet: Hannele Kangas (BSJ), Hans Hagberg (HBY), Dag Hervieu (HBY) 

Ombud från distriktsstyrelsen: Jarmo Repka (SUM), Åsa Wirström (BRO), Niklas Holmström (HBY) 

Extra årsmöte för distriktet och stadgeändring 
Svenska Bouleförbundets förbundsmöte fattade i september 2020 beslut om vissa stadgeändringar 
vilka var föranledda av Riksidrottsmötets (RIM) beslut om jämnare könsfördelning i beslutande 
organ. Beslut skulle sedan fattas av respektive Specialidrottsförbund (SF) och det skulle få genomslag 
i distriktsstyrelserna fr.o.m. 2021-06-01. 

Stockholms Bouleförbund hanterade dock inte dessa stadgeändringar vid distriktets ordinarie 
årsmöte 2021. Distriktsstyrelsen genomförde därför en översyn av stadgarna för Stockholms 
Bouleförbund under VÅ 2021 för att korrigera detta och passade då även på att göra en redaktionell 
översyn av datum, sakfel och avvikelser från normalstadgan. 

Ett extra årsmöte genomfördes i samband med det årliga tävlingsmötet onsdagen 29 september 
2021 vid vilket de reviderade stadgarna för distriktet antogs enligt distriktsstyrelsens förslag. 

Stockholm Boule Arena ek. för. 
I Stockholm har skapats en bouleallians (Stockholm Boule Arena ek. för.) för att bevaka möjligheter 
till nya anläggningar inomhus och utomhus för boule i regionen och för att driva denna fråga över 
kommungränserna. Konstituerande möte hölls 18 maj 2021. Den första föreningsstämman hölls i 
november 2021. Medlemmar i den ekonomiska föreningen (november 2021) är Stockholms 
Bouleförbund och 8 klubbar i distriktet. 

Tävlingsmöte 
Tävlingsmöte för distriktet genomfördes onsdagen 29 september 2021 vid vilket tävlingskommittén 
presenterade upplägg och planer för distriktets tävlingsverksamhet under det kommande året  (2022). 
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Ordförandeträff 
Torsdag den 13 januari bjöd distriktet in till möte i Prins Bertils Boulehall för ordförandena i 
distriktets medlemsföreningar. Mötet gjordes även tillgängligt  via videokonferens. Mötet bjöd på 
information från styrelsen och dialoger om 2022 års verksamhet för att såväl informera föreningarna 
om styrelsens planer och få underlag som vägledning för styrelsens beslut om distriktets verksamhet. 

IT och Kommunikation 
Distriktet hade hemsidan som sin officiella kanal. Vi kommunicerade även i sociala medier (Facebook, 
Twitter, Instagram, och Youtube) och såg över var vi bör synas framöver. 

Distriktet har satsat på att erbjuda livesändningar från distriktets arrangemang vilka gjorts tillgängliga 
utan kostnad på Youtube och/eller Facebook. 

Under året har vi studerat hur medlemsföreningarna använder sina hemsidor och undersökt 
möjlighet att hjälpa klubbarna inför att RF stänger ner hemsidetjänsten i IdrottOnline. Vi har sökt 
samarbete med Förbundet för att gemensamt ta fram förslag på lösningar för Förbundet, distrikten 
och föreningarna att använda. 

Profil och Varumärke 
Vi har moderniserat vår profil och tog fram ny design baserad på distriktets befintliga logotyp. Vi 
köpte in sex beachflaggor för distriktets arrangemang. Beachflaggorna invigdes vid 08-DM och fick 
positiv uppmärksamhet. Vi har även tagit fram en ny design för profilkläder och planerar att beställa 
nya pikétröjor för distriktslagen samt pikétröjor och skaljackor för styrelsen. 

Ekonomiskt utfall 

Administration   Budget Utfall 

Intäkter Medlemsavgifter  18 000 16 200 

 Sanktionsavgifter  5 000 1 950 

 SDF-bidrag, SF-stöd  30 000 30 000 

 SF-stöd   37 500 

 Övrigt    50 
Summa intäkter   53 000 85 700 

     
Kostnader Sammanträdeskostnader  -15 000 -12 479 

 Representation, uppvaktning  -7 500 -3 150 

 Kontorsmaterial, bank  -7 500 -8 794 

 Löner och arbetsgivaravgifter   -1 727 

 Övrigt  -3 000 -1 610 
Summa kostnader   -33 000 -27 760 

     
Resultat     20 000 57 940 
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Verksamhet: Arrangemang 
Distriktsmästerskap 
Klubb-DM 
Inställt på grund av pandemin. 

Individuella DM 
Individuella distriktsmästerskapen arrangerades under fem speldagar ute på Vårbergs IP och 
sammanlagt deltog 278 lag med totalt 552 spelare. 

Boulerosällskapet var distriktets mest framgångsrika klubb med totalt åtta guld, två silver och sju 
brons. Tre guld hamnade i AIK Bouleförening och Trollbäckens Bouleclub knep 2 guld. 

Mästerskapstitlarna fördelades mellan åtta föreningar. 

Samtliga medaljörer presenteras i bilaga ”VB 2021 - SM- och DM-medaljörer, Stockholmsklubbar”. 

Individuella distriktsmästerskapen utgjorde i år även kvalifikation till Svenska Mästerskapen där 
segrarna i respektive tävlingsklass i de åtta distrikten avancerade till slutspelet vid SM. För singel-
klasserna avancerade båda finalisterna i respektive tävlingsklass till slutspelet SM. 

Seriespel i distriktsserierna 
Distriktsserierna spelades på Vårbergs IP. 
Öppen klass hade 6 lag i division 3 samt 7 lag i division 4. 
Veteranserien hade en division 3 med 11 lag. 
Se även bilaga ”VB 2021 - Stockholmsklubbar i seriespelet”. 

Övrig tävlingsverksamhet 
Stockholmsspelare i Landslaget 
 Ali Abdi Aden, Maria Pétanque Club 
 Annelie Westin, AIK Bouleförening 
 Ivar Liljegren, Sibirien Club Pétanque 
 Jesper Skult, Tempête Club Pétanque 
 Therese Ekengren, Sibirien Club Pétanque 
 Tim Duvenfelt, Boulerosällskapet 

Svenska Mästerskapen 
Detta år blev det ett alternativt SM där distriktet lyckades ta 4 Brons i öppen klass; 1 Brons i 
damklassen; 2 Guld och 1 Brons i V55; samt 1 Guld och 2 Brons i V65. I juniorklasserna tog distriktet 
2 Guld och 1 Brons. 

Samtliga medaljörer presenteras i bilaga ”VB 2021 - SM- och DM-medaljörer, Stockholmsklubbar”. 

Svenska Cupen 
Svenska Cupen Dam 
Finalen i Svenska Cupen dam spelades i Lindome 27-28 november. AIK Bouleförening och Sibirien 
hade kvalificerat sig till finalspelet. Bägge lagen tog sig till semifinal där AIK föll mot Coccinelle vilka 
även slog Sibirien i finalen. 
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Inomhus-SM för klubblag (tidigare Svenska Cupen Öppen) 
I kvalspelet tog sig Tempête Club de Pétanque samt AIK Bouleförening vidare till finalspel. 
Tempête Club de Pétanque lyckades ta sig hela vägen och tog hem slutsegern, medan AIK 
Bouleförening tog en fin 3:e plats. 

Svenska Cupens Veteranklasser 
I V55 tog sig Maria Pétanque Club samt Boulerosällskapet till finalspel och i den ställdes de mot 
varandra i finalen där Maria Pétanque Club gick segrande ur striden. 

I V65 tog sig Trollbäckens BC vidare till finalspelet, men där lyckades de inte gå vidare från sin pool. 

Seriespel i förbundsserierna 
I den öppna klassen hade Stockholm 3 lag i Elitserien samt 3 lag i division 1 norra. 
På veteransidan hade Stockholm 3 lag i Elitserien samt 2 lag i division 1 norra. 
Se även bilaga ”VB 2021 - Stockholmsklubbar i seriespelet”. 

Landslagskval Veteran 
Även detta år lyckades Leif Bäckström, Peter Bengtsson, Simon Cohen, Kader Chamil (Maria 
Pétanque Club) försvara sin titel och vinna Landslagskvalet Veteran. 

Domare 
Stockholms Bouleförbund har vid utgången av 2021 elva domare registrerade som aktiva. 
Endast sex av dessa domare har noterats för genomförda uppdrag under det gångna året. 
Två av domarna med licens i StBF:s klubbar är inte bosatta inom distriktet. 
Fem av de elva domarna är 70 år eller äldre.  

Ekonomiskt utfall 

Arrangemang   Budget Utfall 

Intäkter Deltagaravgifter  130 000 55 100 

 Arrangörspremier från SBF  5 000 3 000 
Summa intäkter   135 000 58 100 

     
Kostnader Planhyra  -40 000 -1 800 

 Arrangörspremier  -12 000 -3 745 

 Materielkostnader  -7 500 -5 998 

 Medaljer och pokaler  -17 500 -8 248 

 Funktionärskostnader  -48 000 -52 606 

 Kost och logi   -4 621 

 Löner och arbetsgivaravgifter    -4 204 
Summa kostnader   -125 000 -81 222 

     
Resultat     10 000 -23 122 
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Verksamhet: Distriktslag 
Prins Bertils Juniorcup 
Prins Bertils Juniorcup arrangerades traditionsenligt under hösten i Prins Bertils Boulehall och 
Stockholm hade tre deltagare med i år: Tim Duvenfelt, Laban Dahlström, och Ruben Marell. 

Nytt för i år var att alla distrikt gick in med 10 000 kr, oavsett om man inte kunde skicka några 
deltagare. Det blev även ett förbundsbeslut på att distrikt med fler deltagare än fyra fick skicka med 
dessa i sin trupp samt att för distrikt som hade ett udda antal deltagare så kombinerade man ihop lag 
över distriktsgränserna. 

Tim och Laban placerade sig på delad fjärde/femteplats. 

Segern i Prins Bertils Juniorcup 2021 gick till Sydsvenska Bouleförbundet (SSBF). 

Stadskampen Helsingfors-Stockholm 
Den i ordningen 21a stadskampen mellan Helsingfors och Stockholm skulle spelats hösten 2020. 
Tävlingen sköts upp till hösten 2021.  

Kvalet till stadslaget utgick som separat tävling och styrelsen beslutade att vinnarna av DM i mixed 
trippel i samtliga klasser skulle tas ut till distriktslaget. Därutöver togs det andra finalistlaget i Öppen 
mixed trippel samt distriktsmästarna i Öppen mixed dubbel och Öppen singel ut till stadslaget. 

På grund av det försämrade smittoläget under hösten och vintern 2021-2022 fick tävlingen flyttas 
fram ytterligare till våren 2022. 

Ekonomiskt utfall 

Distriktslag   Budget Utfall 

Intäkter Deltagaravgifter  20 000 8 000 
Summa intäkter   20 000 8 000 

     
Kostnader Materielkostnader  -5 000 -4 540 

 Medaljer och pokaler   -610 

 Funktionärskostnader  -10 000 -1 840 

 Kost och logi, biljetter  -35 000 -22 000 
Summa kostnader   -50 000 -28 990 

     
Resultat     -30 000 -20 990 
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Verksamhet: Ungdom 
Ytterligare ett pandemiår har gjort det svårt att bedriva ungdomsverksamhet i distriktet 

Lägerverksamhet 
Distriktet skickade en deltagare till årets Sommarläger som arrangerades i Rättvik. 

Ungdomsträningar 
Distriktet har inte bedrivit någon gemensam ungdomsträning under året.  

SM – ”Ungdomar utan gränser” 
Trots pandemin så arrangerades det ett mindre SM i Jönköping. Då det inte var ett vanligt SM så 
beslutade vi att utse en medföljande ledare för ungdomarna från Stockholm. Distriktets ungdomar 
som deltog var jätteduktiga. Sammanlagt så blev det 2st Guld och 1st Brons. 

Vi minns särskilt Rubens glädje när han tog brons i yngre juniorsingel och någon timme senare 
bärgade hans pappa guld i V65 trippel. Ruben fällde kommentaren:  
”Det är stort med brons, men guld är bättre. Jag vill också vinna guld!” 

Tim Duvenfelt försvarade sitt guld i juniorsingeln från Linköping. Starkt gjort av honom. 

Tim och Ruben tog sedan hem guldet i Junior dubbel. 

Medaljörer i juniorklasserna vid SM 
 Tim Duvenfelt, Boulerosällskapet   Guld, Junior singel 

 Ruben Marell, Boulerosällskapet   Brons, Yngre junior singel 

 Tim Duvenfelt och Ruben Marell, Boulerosällskapet Guld, Junior dubbel 

Ekonomiskt utfall 

Ungdom   Budget Utfall 

Intäkter SDF-bidrag  10 000   
Summa intäkter   10 000 0 

     
Kostnader Planhyra  -7 500  
 Materielkostnader  -15 000 -2 952 

 Funktionärskostnader  -7 500 -2 454 

 Kost och logi, biljetter  -15 000 -3 597 
Summa kostnader   -45 000 -9 003 

     
Resultat     -35 000 -9 003 
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Verksamhet: Utbildning 
Domarutbildning 
En domarutbildning genomfördes under fyra vardagkvällar i oktober 2021. 

Ingen av deltagarna klarade dock domarprovet på första försöket.  

Utbildningar från RF-SISU 
Två ledamöter i distriktsstyrelsen har deltagit i webbaserade utbildningar inom föreningskunskap 
som RF-SISU Stockholm anordnat. 

Svenska Bouleförbundets Utbildningskommitté. 
Distriktets domaransvarige har sedan hösten 2021 ingått i SBFs Utbildningskommitté. 

Ekonomiskt utfall 

Utbildning   Budget Utfall 

Intäkter Deltagaravgifter      
Summa intäkter   0 0 

     
Kostnader Lokalhyra  -3 000 -5 500 

 Funktionärskostnader  -5 000  
 Löner o arbetsgivaravgifter    -3 968 

 Kost och logi, biljetter  -2 000  
 Sammanträdeskostnader    -204 
Summa kostnader   -10 000 -9 672 

     
Resultat     -10 000 -9 672 

Samverkan 
Korpen Stockholm Boule 
Stockholms Bouleförbund upprätthöll en samverkan med Korpen Stockholm Boule där StBF bland 
annat länkar ut från distriktets hemsida till Korpens information om det seriespel som de erbjuder. 
StBF är positiva till ett fortsatt samarbete för att öka tillgängligheten till information om 
bouleaktiviteter i distriktet. 
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Ort: Stockholm   Datum: 2022-03-12 

____________________________________________ 

Jan Pernolf, Ordförande 

____________________________________________ 

Niklas Holmström 

____________________________________________ 

Jarmo Repka 

____________________________________________ 

Dan Backne 

____________________________________________ 

Åsa Wirström 

____________________________________________ 

Leif Eklöf 

____________________________________________ 

Jean-Noel Henry 


