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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022 

Inledning 
Verksamheten i distriktet har under de senaste två åren stått på sparlåga. Den 9 februari i år släpptes 
alla restriktioner och vi står nu i ett nytt läge med möjlighet att kunna återstarta och även utöka 
distriktets verksamhet. 

Verksamhetsplanen är utformad utifrån “normala” förhållanden, vilket gör att vi har den beredskap 
vi behöver för att nu starta upp och vidareutveckla verksamheten för distriktet. 

Utökade och vidareutvecklade verksamheter i distriktet kräver dock även utökat deltagande från 
föreningarna i genomförandet och regin av distriktets arrangemang. 

Jan Pernolf, Ordförande StBF 

Verksamhet: Administration 
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. 

Under Övrigt budgeteras 3 000 kr för årlig avgift till Stockholm Boule Arena ek. för.  

IT & Kommunikation 
RF har meddelat att hemsidefunktionen genom Idrott Online kommer tas ur bruk till årsskiftet och 
alla föreningar, distrikt och förbund som brukar tjänsten behöver hitta en ny lösning. Distriktet har 
sökt samarbete med förbundet och kommer samverka till att hitta en lösning som kan underlätta 
denna situation för medlemsföreningarna, distrikten och förbundet. 

StBF kommer fortsatt ha hemsidan som vår officiella kanal, förstärkt med kommunikation i sociala 
medier - Facebook, Twitter, Instagram, och Youtube. Vi behöver löpande se över i vilka kanaler vi 
skall synas framöver för att nå alla åldersgrupper som vi vill rikta oss till. 

StBF kommer erbjuda livesändningar från distriktets arrangemang, tillgängliga utan kostnad på 
Youtube, Facebook, eller i nya kanaler som blir relevanta. 

Distriktet avser förenkla samarbetet inom styrelsen genom att införa gemensam hantering av 
dokument och tillhandahålla nödvändiga samarbetsverktyg till styrelsen. 

Profilering 
Distriktet kommer att arbeta med moderniseringen av logotypen för integration i profilmaterial och 
medier. Budskapsbärare och profilkläder kommer att tas fram för att profilera distriktet. 

Presentationen av StBF och boulesporten i Stockholmsdistriktet kommer att läggas ut på hemsidan, 
så att alla kan ladda ner den och använda den vid behov, tex i diskussion med myndigheter och 
potentiella sponsorer. 
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Stockholm Boule Arena Ek. För. 
Distriktet har beslutat att ge alliansföreningen (Stockholm Boule Arena Ek. För.) i uppdrag att verka 
för en permanent lösning på spelplaner och eventuella framtida hallar. 

Budget 

Administration Budgeterat 

Medlemsavgifter 18 000 

Bidrag från Stockholmsidrotten 30 000 

Sanktionsavgifter 5 000 

Sammanträdeskostnader -15 000 

Kontorsmaterial, bank mm -7 500 

Representation och uppvaktning -7 500 

Övrigt -3 000 

Resultat 20 000 

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. Datum för dessa evenemang är fastlagda, men 
såväl de olika DM-klasserna som seriespelets olika divisioner kan arrangeras parallellt på olika 
spelplatser under samma speldag. 

Ersättning för att arrangera DM och Seriespel 
Arrangerande klubb erhåller en premie som baseras på antalet startande spelare. Premien är 
20 kr/spelare och tävlingsdag för tävlingar utomhus och 35 kr/spelare för tävlingar inomhus. Premien 
skall täcka eventuell banhyra, tävlingsledning och sekretariat. Distriktet står i samtliga fall för 
arvodering av domare samt anskaffning av medaljer och pokaler. 

Hallsvenskan/Stockholmsserier 
För att stimulera tävlingsverksamheten inomhus kommer en hallserie för klubblag startas i distriktets 
regi. Serien beräknas starta i september 2022. Serien planeras genomföras under ett antal 
tävlingsdagar och genomförs omväxlande i tre av distriktets hallar: 
Lillehallen (Södertälje), Riflexhallen (Rimbo) och Prins Bertils-Boulehall (Djurgården). 
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Övrig tävlingsverksamhet 
Vart tredje klubblag i de högsta förbundsserierna Elitserien och Division 1 Norra har sin hemvist i 
Stockholms Bouleförbund. Distriktet har aktivt sökt arrangörskap för dessa seriespel för att 
klubbarnas kostnader för tävlingsresor ska kunna hållas nere.  

Distriktet söker årligen även arrangörskap för såväl grundomgångar som finaler gällande Svenska 
Cuperna och Veteranlandslagskvalet. 

Under året ska distriktsstyrelsen tillsammans med Stockholm Boule Arena ek. för. kartlägga vilka 
förutsättningar det finns för att arrangera Svenska Mästerskapen i Stockholm 2025. 

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.  

Budget 

Arrangemang Budgeterat 

Deltagaravgifter öppen 53 000 

Deltagaravgifter veteran 62 000 

Bidrag från Svenska Bouleförbundet 5 000 

Planhyra, arrangörspremier -41 000 

Funktionärskostnader -43 000 

Medaljer och pokaler -15 000 

Materielkostnader -6 000 

Löner och arbetsgivaravgifter -5 000 

Resultat 10 000 
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Verksamhet: Distriktslag 
Prins Bertils Juniorcup 
Hösten 2022 kommer Prins Bertils Juniorcup att arrangeras i Malmö. Distriktet uppmanar 
medlemsföreningarna att söka arrangörskap för PBJC 2023.  

Alla distrikt har möjlighet att delta med minst två dubbel-lag vilka representerar sina respektive 
distrikt i Prins Bertils Juniorcup. Deltagarna kan vara såväl erfarna ungdomsspelare som mer juniora 
spelare. Om det finns intresse för ytterligare fler ungdomar att delta så undersöker vi om det finns 
utrymme i arrangemanget för fler lag att tas ut till distriktets trupp. 

Distriktet kommer verka för att ha en tidig kontakt med en lagledare för truppen som kan arbeta 
tillsammans med ungdomarna i god tid inför detta arrangemang. 

Stadskampen Stockholm-Helsingfors 
Lagen som kvalificerar sig till att representera Stockholms Bouleförbund i stadskampen betalar en 
deltagaravgift på 500 kr per person vilken täcker deras egna måltider under tävlingshelgen.  

Distriktsmästarna i Mixed trippel i samtliga åldersklasser är fr o m 2022 direktkvalificerade att ingå i 
stadslaget. Detta innebär att kvaltävlingen för resterande lag kan genomföras på en dag. 

Budget 

Distriktslag Budgeterat 

Deltagaravgifter 10 000 

Planhyra tävling -7 500 

Funktionärskostnader -6 000 

Kost, logi och färdbiljetter -14 000 

Materielkostnader -7 500 

Resultat -25 000 
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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 2022 (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 Ungdomstour har skapats 2022 för spelare som är mellan 7-23 år. Varje arrangemang i 
Ungdomstouren löper över 2 dagar. Touren planeras genomföras med start i Mölnlycke (9-10 april), 
därefter i Karlsborg (20-21 augusti), Skövde (22-23 oktober) och Borås (3-4 december). Läs mer… 

Sommarläger i Luleå 
Årets sommarläger kommer genomföras i Luleå 16 - 19 juni 2022. Läs mer… 

Boule-SM i Jönköping 
Vid Boule-SM i Jönköping 17-23 juli finns möjlighet för ungdomar som saknar medspelare att bilda 
lag över klubbgränserna genom formatet ”Ungdomar utan gränser”. Läs mer… 

Prins Bertils Juniorcup 
Prins Bertils Juniorcup kommer i år arrangeras i Malmö 24-25 september i regi av Sällskapet Quatre 
Boule. Se vidare under ”Verksamhet: Distriktslag » Prins Bertils Juniorcup”. 

Budget 

Ungdom Budgeterat 

Bidrag från Stockholmsidrotten 5 000 

Planhyra, lokalhyra -7 500 

Funktionärskostnader -7 500 

Materielkostnader -7 500 

Kost, logi och färdbiljetter -7 500 

Resultat -25 000 
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Verksamhet: Utbildning 
Under pandemin hade flera utbildningsarrangörer gått över till nätbaserade kurser. RF-SISU 
Stockholm har arrangerat flera 2-3 timmars utbildningar i allmän föreningskunskap med deltagare 
från flera olika Specialdistriktsförbund (SDF). 

Distriktsdomarutbildning 
Distriktsdomarutbildning, som den fastställts av Svenska Bouleförbundets domarkommitté, omfattar 
sammanlagt ca 10 timmars föreläsningar uppdelat på ett flertal tillfällen och därtill ett 60 minuters 
övervakat domarprov. 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 klubben har 
genomgått utbildning för tävlingsarrangör. StBF ställer samma krav för klubb som vill arrangera DM 
eller seriespel i distriktet. 

Arrangörsutbildningen omfattar en dag och kommer genomföras återkommande under året. 

Instruktörsutbildning 
Instruktörsutbildningen har omarbetats och den kommer att genomföras i distriktet vid åtminstone 
ett tillfälle under 2022.  

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 inte känner 
till. Utbildningar som RF-SISU Stockholm anordnar i föreningskunskap är lättillgängliga eftersom de 
flesta idag är webbaserade. 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 30% kvinnor bland spelare som löst licens (februari-22). 
Andelen kommer sannolikt att öka när utomhussäsongen börjar. 

Det är viktigt att damspelare tar plats i styrelser och kommittéer så att verksamheterna kan utformas 
på ett sätt som tar vara på allas kompetenser. 
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Samarbete med Svealands Bouleförbund 
Svealands Bouleförbund omfattar länen som angränsar till Stockholms län. Samarbete har tidigare 
förekommit framför allt inom domarutbildningen. Flera utbildningar ska kunna genomföras i 
samarbete med Svealands BF eftersom avstånden är så pass korta att övernattning på kursorten inte 
alltid blir nödvändigt. 

Budget 

Utbildning Budgeterat 

Deltagaravgifter 3 000 

Lokalhyra -12 000 

Löner och arbetsgivaravgifter -15 000 

Kost, logi och färdbiljetter -1 000 

Resultat -25 000 

Samverkan 
Generation Pep 
Det finns möjlighet för distriktet och distriktets föreningar att få gratis annonsplats hos Generation 
Pep för information om arrangemang av ”prova-på-boule” samt öppen ungdomsträning dit 
ungdomar är välkomna gratis. Kontakt tas med Oskar Sewerin, eventansvarig på Generation Pep. 

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 
Distriktet utbildar tävlingsfunktionärer och domare till boulesport som utövas inom ramen för 
dövidrotten. Dessa funktionärer ska kunna vara verksamma inom ett internationellt evenemang som 
anordnas i samband med Sveriges Dövas Riksförbunds 100-årsjubileum. 

--- 

Styrelsen 

Stockholms Bouleförbund 

Stockholm, 2022-03-12 


