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Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse  

för 

verksamhetsåret 2022 
 
Under året har Anja Lysén (DEB) varit ordförande, Hans-Erik Hermansson (HÄL) kassör och 

Marianne Sundqvist (LAN) sekreterare. Övriga valda ledamöter har varit Evy Alexandersson (LÄN) 

och Henrik Roolf (LAN) samt suppleanterna Fredrik Holmqvist (LID) och Lennart Claesson (HÄL). 

Evy Alexandersson valde att avsluta sitt uppdrag i oktober. Platsen har varit vakant och suppleanterna 

har ersatt henne de tillfällen som det har behövts. 

Styrelsen har haft 9 sammanträden under verksamhetsåret. 

 
Kansliet 
GBBF har för närvarande inget fast kansli. Postadressen är till Hans-Erik Hermansson. Sedan augusti 

2018 hyr vi ett förråd på 4 m3 hos Merx Storage AB på Manufakturgatan 5, Göteborg. Styrelsemöterna 

har hållits digitalt i Teams, utom 2 st. fysiska möten i Göteborg och i Trollhättan. 

 
Utbildning 

GBBF:s årliga domarträff hölls den 15 oktober. Domare från distrikten GBBF,  HSBF och. WDBF 

deltog. Totalt 15 deltagare. Konferensledare var Roger Smedenfelt.  

Vi har genomfört en arrangörsutbildning den 29/1 med 16st deltagare. Utbildningsledare Henrik Roolf 

och Carina Forsberg och en grundutbildning i bouleapp för 5st deltagare den 14/10, utbildningsledare 

Henrik Roolf. 

Informationsmöte 
För att höja statusen på informationsmötet beslutades att bjuda in till Barken Viking.Bra mat och ett 

späckat program. Tråkigt att det var dålig uppslutning, 7 klubbar var representerade och inklusive 

styrelsen deltog 15 personer. 
 
Ungdomsverksamhet 
Ungdomar från vårt distrikt har deltagit i ungdomstouren i Eskilstuna, Skövde och Karlsborg. I Prins 

Bertil Juniorcup hade distriktet pga olika anledningar inget lag. 

STRUL (Sveriges Tuffaste Roligaste Ungdoms Läger), med LAN som arrangör, ägde rum den 3:e 

november, 19 ungdomar deltog. GBBF bidrog med ett ekonomiskt bidrag. 

 
Representation från distriktet 
På SBF:s förbundsmöte representerades GBBF av Anja Lysén, Evy Alexandersson och Henrik Roolf 

från styrelsen, samt av Henrik Hugosson (LID) och Diana Borg (USK). 
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Tävlingskommittén 

Lag-DM öppen och veteran, som brukar spelas i början på februari fick på grund av pandemin ställas 

in. Övriga DM-tävlingarna ägde rum i maj och juni i samarbete med Landvetter, Uddevalla, Åkered 

och Kålleboule. 214 st. lag deltog i 18 olika klasser.  

Distriktsseriespelet omgång 1 spelades den 11-12 juni på Lindome boulebanor med LID som arrangör. 

Distriktsseriespelet omgång 2 spelades den 13-14 augusti på Slottsskogsvallens boulebanor med GBK 

som arrangör. 

Bilaga:  Resultatredovisning från DM och seriespel 

 SM-medaljer 

 

 

 
 

Göteborg 2023-03-26 

Styrelsen i Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund 

 

 

 

Anja Lysén (DEB)                    Hans-Erik Hermansson (HÄL)           Marianne Sundqvist (LAN) 

Ordförande Kassör  Sekreterare 

 

 

 

Evy Alexandersson (LÄN) Henrik Roolf (LAN) Fredrik Holmqvist  LID) 

Ledamot (avgått oktober) Ledamot Suppleant 

 

 

Lennart Claesson  (HÄL) 

Suppleant 

 


