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Strategi 2030 
Under året ska förbundsstyrelsen fortsätta arbetet utifrån strategi 2030. Begreppet medlemsresa, 
som är en väsentlig del av strategin, symboliserar möjligheten för medlemmar att kunna 
utvecklas inom sin specifika roll oavsett om de är spelare, ledare, funktionärer, domare eller 
förtroendevalda.  

Genom att tydliggöra vilka behov som finns för att kunna göra denna medlemsresa ska vi 
fortsätta med att genomlysa stora delar av verksamheten. Det handlar om arrangemang, 
tävlingsverksamhet, utbildningar och hur vi utvecklar och organiserar vår demokrati i förbundet 
för att tillgodose olika behov under resans gång. Och inte minst om hur vi utvecklar och 
förbättrar kommunikationen. 

 

Medlemsresan ska vara: 

• inkluderande – vilket innebär att alla medlemmar ska ha samma möjligheter att delta på 
samma villkor. 

• trygg – vilket innebär att alla ska känna sig trygga i boulens alla miljöer; oavsett om det är 
på planen, i fikarummet eller under styrelsemötet. 

• jämställd – vilket innebär att män och kvinnor ska ha samma möjligheter. Inför 2030 vill 
vi uppnå åtminstone en 40/60-fördelning på alla nivåer och i alla sammanhang. 

• tillåtande – vilket innebär att det är okej att göra fel. När så sker utvärderar vi resultatet 
och justerar beslut eller handlingar prestigelöst och utan att döma varandra. 

Arbetet leds av förbundsstyrelsen men en stor del av arbetet sker i kommittéerna och i distrikten. 
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Arrangemang 
Våra arrangemang är en central del av verksamheten och under 2023 kommer vi att arrangera 
följande tävlingar: 

• Svenska Cupen i klasserna Öppen, Dam, V55 och V65 
• Landslagskval 
• Seriespel 
• Boule SM 
• Ungdomstour med fyra deltävlingar 
• Prins Bertils Juniorcup 

Dessutom kommer det att arrangeras läger för våra ungdomar och inom landslagsverksamheten. 
Skolboulen fortsätter med skolsamverkansprojektet för att nå ut till många ungdomar i skolorna. 

Utbildning 
För att kunna genomföra medlemsresan och utveckla oss som organisation är utbildning ett 
väldigt viktigt område som vi behöver satsa på för att få igång en hållbar kontinuerlig 
utbildningsverksamhet i förbundet.  

Utbildningsplanen som togs fram under 2022 utgör tillsammans med kursplaner centrala 
dokument för styrning av förbundets utbildningsverksamhet. Planen är ett levande dokument 
och ska kompletteras med mål och innehåll för utbildningarna. 

Utbildningarna ska vara synliga och sökbara på förbundets hemsida. Ett register med utbildade 
från och med 2022 ska skapas. I syfte att höja träningskvaliteten genom ökad tillgång på 
utbildade tränare genomförs tränarutbildningar i hela landet. Målet på sikt är att spelare ska få 
bättre möjlighet att utvecklas och att det i sin tur ger högre kvalitet i våra tävlingar. Fler 
nationella domare ska utbildas, samsynen kring domarens uppgifter och agerande ska öka och 
överlag ska den inhemska regelförståelsen höjas. 

Utveckling  
Behovet av att höja kompetensen när det gäller ledarskap och föreningskunskap är stort på alla 
nivåer i förbundet. Ett samarbete med Svenska Biljardförbundet och Svenska Bangolfförbundet 
siktar mot en gemensam ledarutveckling på förbundsnivå. Den riktade satsningen för att stärka 
unga ledare i deras engagemang ska fortsätta i särskilda träffar för målgruppen.  

En damsatsning ska stärka kvinnornas position i förbundet. Målet är att fler kvinnor tar plats 
som spelare och ledare på boulebanan, utbildas till domare eller annan funktionär, tar plats i 
styrelser och kommittéer och som ledare i olika delar av verksamheten. 

Satsningen på damspelare i alla åldrar (inte minst de yngre) ska ge resultat som kommer att 
påverka och på sikt bli avgörande för att skapa en hållbar elitverksamhet för förbundets damer.  

Arbetet med att utvärdera, förbättra och planera ungdomsverksamheten framåt fortsätter. 
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Fler föreningar ökar kompetensen i föreningsledarskap genom RF-SISU:s utbildningar. För 
att stärka styrelse- och kommittéarbete ska introduktionsprogram till olika förtroendeuppdrag tas 
fram. 

Tävlingsverksamheten utvecklas kontinuerligt genom att nya upplägg och andra nyheter prövas, 
utvärderas och införs när man uppnår lyckade resultat.  

Kvaliteten på tävlingsarrangemang ska förbättras genom fortsatt utbildning av arrangörer.   

Under 2023 kommer Svenska Bouleförbundet att göra en allmän kartläggning om hur trygga 
idrottsmiljöer ser ut i Boulesverige för målgruppen 65+. Inom svensk idrott har man sedan en 
tid tillbaka arbetat med att skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar i syfte att 
förebygga och åtgärda otryggheter. Därför vill Svenska Bouleförbundet fördjupa sig inom 
området och få en överblick av hur våra äldre medlemmar upplever sina idrottsmiljöer. Beroende 
på de svar vi får kommer vi att se över vilka typer av insatser vi ska fortsätta göra.  De områden 
vi har valt att fokusera på är de fysiska, psykiska samt föreningslära och anläggningar.  

Elit 
En elitutvecklingsplan för tydligare långsiktigt arbete med vår elitverksamhet ska fastställas i 
samråd med RF. Planen kommer att ligga till grund för ekonomiskt stöd som förbundet kan få 
för att uppfylla den och som på sikt förhoppningsvis kan täcka en del av de stora utgifter som 
elitverksamheten innebär. 

Pandemins konsekvenser är fortfarande påtagliga och ett intensivt mästerskapsår följs nu av 
ytterligare ett. Som vanligt är förbundets ambitioner att skicka landslag till samtliga 
internationella mästerskap, vilket innebär höga kostnader med tanke på att FIPJP både har skjutit 
upp VM och förlagt dem till andra kontinenter. Att fjolårets VM för herrar kommer att spelas i 
år gör att vi flyttar över ekonomiska medel från förra årets budget till innevarande år och att den 
utgiftsposten måste betraktas som en restprodukt.  

I år spelas, utöver nämnda herr-VM, VM i singel och dubbel i Benin, EM för veteraner i 
Frankrike, EM för herrar i Frankrike, U23-EM i Monaco, VM för damer i Thailand och VM för 
juniorer i Thailand. 

En ansvarig ledare för U23-landslaget ska rekryteras. 

EK kommer under året också att undersöka möjligheterna att arrangera ett framtida VM i 
Sverige. 

Parasport 
Vi kommer att ta fram en gemensam målbild för fortsatt samarbete mellan organisationerna. 
Svenska bouleförbundet är en del av RF, en del av idrottsrörelsen och ska ha beredskap att möta 
alla människor. Svenska Bouleförbundet närvarar och deltar i det utvecklingsarbete som sker 
centralt och ska omsätta det i praktisk nytta för vårt förbund och våra medlemmar. 
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IT  
Under året kommer vi att fortsätta utvecklingen av vår nya hemsida. Ett nytt sätt att söka licens, 
som ska leda till minskad administration för förbundet, är under utveckling. Planen är att under 
året fortsätta det arbete som har påbörjats för att ta fram nya modernare lösningar avseende 
medlems- och tävlingsadministration.    

Kommunikation 
Kommunikation är en ständigt aktuell fråga. Vi har ett stort antal olika kanaler och former för 
vår kommunikation: hemsidan, social media, kalenderverktyg, både digitala och fysiska möten. Vi 
ska fortsätta med det som fungerar bra och hitta nya vägar för att hela tiden försöka bli bättre. Vi 
ska arbeta med samordningsmöten för kommittéerna, ordförandeträffar, utbildningar och större 
mötesplatser för att samla distrikt och kommittéer till samtal om mål och strategier. Vi ska lära 
oss vilka kommunikationsvägar är de mest effektiva för olika typer av frågor. 
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