
 

 

Protokoll styrelsemöte Wästgöta-Dahls Bouleförbund 
Datum 2023-02-07 
Deltagare: Oliver Thorell, Kaisa Andersson, Karin Granevik 

1. Mötets öppnande 
Oliver öppnar mötet och hälsar välkomna.  

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  

3. Val av justerare 
Karin väljs till justerare och Kaisa till protokollförare.   

4. Föregående mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna.  

5. Beslut per capsulam  
-  

6. Ekonomi 
Styrelsen beslutar att skaffa en faktureringstjänst som är kopplad till banken och 
bokföringsprogrammet. Styrelsen beslutar att beställa ett bankkort för tillfällen där det görs 
många utlägg, som t ex en ungdomsträff.   

7. Kommittérapporter  
Utbildningskommittén: Tränarutbildning steg 1 är klar och kommer att genomföras i Skövde 
11-12/3, med en digital introduktion innan. Den gamla tränarutbildningen innehöll inte RF-
SISU delen, därför kan man behöva gå denna utbildning också.  
Pågår arbete med en tävlingsarrangörsutbildning. Domarutbildning kommer genomföras i 
Uppsala. Det pågår arbete med RF-SISU om utbildning i ledarskap i förening. Utbildningen är 
för att väcka intresse för styrelsearbete och den planeras genomföras i mars.  
Henrik Roolf har meddelat att det kan ordnas domarutbildningar i vårt område om intresse 
finns.  
TK: Alla distriktsarrangemang är tillsatta. Inbjudan till seriespel är utskickad men få lag 
anmälda än så länge. Påminnelse får skickas ut.  
Ungdomskommitté: Ungdomsträff med de fyras gäng i Jönköping 28/1. Det var uppskattat 
av ungdomarna.  
Domarkommittén: Klart med domare till lag-DM i Skövde.  

8. Årsmöte 230326 
- Bra att tänka på: Styrelsen går igenom det dokument som finns framtaget.  
- Inbjudan/kallelse: Anmälan om deltagande via Idrottonline så vi kan rapportera deltagande 
till SISU. Anmälan till Vara Folkhögskola om deltagande senast 16/3.  
- Styrelseförslag: Styrelsen går igenom de framtagna förslagen inför årsmötet.  
- Budget: Styrelsen diskuterar budgetförslaget.  
- Övriga handlingar: Verksamhetsplanen gicks igenom på förra mötet. 
Verksamhetsberättelsen gås igenom och behöver kompletteras lite.  
- Bouleting: Mötesdagen börjar med ett kort bouleting för diskussion kring SBFs 
styrelseförslag, motioner och WDBFs styrelseförslag. Därefter börjar årsmötet.  



 
9. Motioner och styrelseförslag till SBFs årsmöte  

Styrelsen diskuterar de motioner och styrelseförslag som kommit på remiss från SBF. 
Styrelsen är tveksamma till de motioner som inkommit till SBF. Styrelsen är positiv till de 
styrelseförslag som SBF lämnat.  

10. Övriga frågor 
Soft-boulekloten som WDBF köpt in för utlåning vill Karin boka till 15/4 då det ska vara en 
inomhusvisning av sporter i Lidköping. Det är dags att börja sprida information om att 
boulekloten finns att låna.  

11. Nästa möte 
Det konstituerande mötet efter årsmötet är nästa styrelsemöte.  

12. Mötets avslutande 
Oliver tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.  
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Oliver Thorell ordförande   Kaisa Andersson protokollförare 
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Karin Granevik justerare 
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