
      Svealands Bouleförbund 
 
Minnesanteckningar, Hösttinget 2022 
Dagen började med att ordförande hälsade alla välkomna och sedan fick alla presentera sig och även 
presentera något ifrån sin förening som behövs utvecklas och något som ger energi. Det var många föreningar 
som hade liknande situationer och berättelser. Allt som kom fram var av vikt och så här såg det ut: 

Det som kan utvecklas Det som ger energi 
• Öka antalet medlemmar 

• Öka antalet medlemmar med licenser 

• Rekrytering av yngre medlemmar 

• Rekrytering av nya medlemmar i boulen 

• Att få en hall tillgänglig 

• Introduktion av skolboule 

• Ekonomi 

• Dyra el- och bensinkostnader 

• Återhämtning från pandemin 

• Långa resor till träningar och tävlingar 

• Boulens framtid generellt 

• Enkät till medlemmar för att se hur de vill 
utveckla föreningen 

• Skapa bra relationer med kommun, nämnder 
m.fl. 

• Bidrag 

• Att ha spridda medlemmar i en förening 

• Nystart av förening 

• Digitala möten 

• Sponsorer 

• Att ta vara på unga medlemmars grannar 

• Skapa roliga arrangemang runt Köttboulens dag 
och Kanelboulens dag 

 

• Kaffe 

• Socialt liv 

• Nya medlemmar i boulen 

• Unga spelare 

• Träffar/möten på både förenings-och 
distriktsnivå. 

• Boulens historia i sig, men också i 
utbildningssyfte. 

• Titta på bra matcher 

• Många medlemmar i föreningen 

• Idrottsförbund/SISU 

• Enkät till medlemmar för att se hur de vill 
utveckla föreningen 

• Skapa bra relationer med kommun, nämnder 
m.fl. 

• Bidrag 

• Föreningskänsla 

• Bra resultat vid spel 

• Att få höra levande exempel på bra idéer 

• Att ha spridda medlemmar i en förening 

• Nystart av förening 

• Fina spelområden 

• Ökning av medlemmar 

• Digitala möten 

• Träningar 

• Att arrangera tävlingar 

 
Efter presentationen hade vi en kort paus. Sedan började vi med uppföljning av vårtinget. Vi tittade på en film 
som Maria Stolpe, idrottskonsulent från Upplands idrottsförbund har utformat till denna dag. Tanken var at hon 
skulle vara med men hon hat tyvärr fått förhinder i sista minuten. Här är länken till den film som visades. 

https://youtu.be/pC5L9tG7FO0 

 
När filmen var slut följde Carina upp den med att berätta hur SBF tänker och hur deras upplägg är utifrån 
Idrotten vill. De har valt att kalla det för en medlemsresa och delat upp det i olika projekt att satsa på. Här 
kommer ett litet urklipp ur den presentation som Carina gjorde: 

 

https://youtu.be/pC5L9tG7FO0
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Förmiddagen handlade alltså om hur dagsläget är ute i föreningarna, uppföljning ifrån Vårtinget utifrån 
idrottsförbund och SISU samt information ifrån Svenska Bouleförbundet och hur de ser på utvecklingen. 
Mellan klockan 12:00 och 13:00 var det lunch. 
 
Sanktionsansökningarna var nästa punkt som togs upp där alla kunde se vilka som har sökt och vilka som har 
blivit tilldelad tävlingar. Såhär ser det ut med distriktstävlingar 2023: 
 
Under varje tävling syns de sökande föreningar och de som är markerat med rosa har blivit tilldelad tävlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedan delades de fantastiska deltagarna upp i fyra grupper blandat ifrån olika föreningar. Då var det dags för 
Workshop bestående av fyra olika stationer.  
Money, money, money som handlar om vilka bidrag man som förening kan söka. Återstartstödet var den 
hetast punkten. De som höll i den stationen var Carina, Björn och Ann ifrån distriktsstyrelsen.  
Competitions and champions som handlar om våra tävlingar och där det bland annat gick diskussion om 
Svea champ och arrangör till Mix DM. Kjell och Inga var de ifrån distriktsstyrelsen som höll i den stationen. 
Ladies och egentligen handlade om kvinnofrågor gällande boulen. Dvs. hur man kan utveckla damboule. 
Inge och Torbjörn ifrån distriktsstyrelsen var ansvariga för denna station. 
Be or not to be var den sista stationen som handlade om att ta på sig ett förtroendeuppdrag i förening som i 
distrikt. Diskussionerna utgick ifrån frågan Vad är det som gör att man tar på sig/inte vill ta på sig ett 
förtroendeuppdrag och hur kan vi göra för att fler vill ta på sig det. Ifrån distriktsstyrelsen var det Tommy och 
Maria som stod för denna station. 
Här nedan följer nu minnesanteckningar ifrån de olika stationerna: 
 
Money, money money 
Vi var en av fyra ”hållplatser” för information under höstens Bouleting. Vårt tema för passet var Money, Money. 
Det vi tog upp under passet var det ekonomiska nuläget för distriktet, genomgång och resultat av lite olika 
ansökningar till ekonomiskt stöd, vikten av samarbete med RF/Sisu, att göra Lärgrupper i och av 
verksamheten och Återstartsstödet som föreningar kan söka från Bouleförbundet via IdrottOnline och den hjälp 
de kan få även med det. 
 
Passet började med att Ann (distriktets kassör) kort berättade att ekonomin nu var i paritet med år 2018, alltså 
före pandemin, så när som på några få tusen. Och att vår ekonomi ser relativt bra ut, men att det än fattas ett 
par månader på årets bokföring så slutresultatet får vi se senare. Roligt att det ser ut som att distriktet och 

många föreningar är på gång och ifatt igen efter pandemin      . 

DISTRIKTSTÄVLINGAR 2023 
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Björn redovisade hur han kan vara till hjälp vid olika bidragsansökningar och gav exempel på vad man kan 
ansöka om och var man kan ansöka. Han gav även några praktiska och positiva exempel på ansökningar som 
beviljats vilken upplevdes som intressant av åhörarna. Alltid bra att få exempel från verkligheten och än bättre 
att de är positiva. Björn uppmanade föreningarna att kontakta honom för att få råd, tips och hjälp. 
 
Carina gick igenom ett bildspel kring Återstartsstödet som kommer att finnas under 2022-2023. Pengarna är 
utdelade av RF/Sisu och finns hos Bouleförbundet. ALLA ansökningar görs via IdrottOnline. Det finns rätt 
mycket pengar att söka så sök!!! Sök!! Sök!! Kontakta Björn för eventuell hjälp. Intresset för detta stöd var stort 
och det fanns önskemål om att få bilderna som presenterades. Dessa kommer att skickas ut till samtliga 
föreningar. Finns det frågor kring dessa så kan även Carina kontaktas. Maila på distriktets e-post och namnge 
vem ni vil ha kontakt med: info@sveaboule.se så vidaresänds det till rätt person. Glöm inte att skriva vem du 
är, förening och mobilnummer. Distrikten har också fått en summa som inte delas ut till föreningar utan ska 
användas av distriktet för olika saker som t.ex. Bouletinget. Vi kommer även att använda en del till Distriktets 
Jubileum nästa år, 2023. 
 
Competitions and champions 
Mixed DM: varför söker ingen arrangemanget?  

➢ För tidigt på säsongen, vädret osäkert 
➢ Banorna fortfarande för mjuka efter vintern 
➢ Har för få banor, svårt veta hur många banor som behövs, har ingen plan att spela ute på 
➢ För dålig ersättning 
➢ Svårt att få funktionärer 
➢ Positivt: Erik ska kolla om EBP kan arrangera Mixed-DM 2023 

 
Varför anmälde sig bara V65 till Mixed-DM år 2022? Har aldrig hänt tidigare. 

➢ Pandemin. Folk har inte kommit i gång efter den 
➢ De flesta i öppen klass och V55 bor i södra halvan av Svealand. Alla stora tävlingar gick norrut detta år 

(Stora DM, båda seriespelen i Mora, Mixed-DM i Rättvik) 
➢ Datumet 30.4-1.5. De yngre spelarna kanske har annat för sig på Valborg och 1 maj 
 
Svea Champ. 
Ä tävlingen viktig för våra medlemmar? 

➢ En del tycker att den är viktig och kämpar för att få poäng till tävlingen 
och har full koll på den aktuella ställningen 

➢ Många vet inte om att tävlingen finns och alla grupper var eniga om att information om tävlingen 
borde skickas ut till klubbarna 

➢ Många vet inte om de fina priserna (Gratis deltagande i DM året efter), inte heller att DM-tävlingar 
ger dubbel poäng. 
 

   Varför finns så få tävlingar för Dam och V55 och varför har de få som finns     
   inte slutspel 

➢ Några av föreningarna som hade dam-tävlingar och V55 kunde tänka sig att ha slutspel någon 
gång, men det behövs flera föreningar, som är villiga att arrangera dessa klasser 

➢ Diskuterades om varför tävlingar skulle ha tydligt slutspel för att få ingå i Svea Champ. Mer rättvist 
och viktigt för att få fram rätt segrare i Svea Champ. 

➢ Viktigt att det finns lika många tävlingar, som kan ingå i Svea Champ både i den norra och södra 
delen av Svealand, så att alla har samma chans att få poäng. Som det är nu finns de flesta V65-
tävlingarna norrut, medan de flesta tävlingarna för öppen klass finns söderut 

 
Sanktionsansökningar för lokala tävlingar. Bestämt sista datum för att ansöka om sanktion 

➢ Alla var överens om att det enbart var fördelar med att alla sanktioner kunde behandlas samtidigt och 
att allt var klart till årets början 

➢ För planering av vilka tävlingar, som ska ingå i Svea Champ, är det också störst chans att få med sin 
tävling där, om den är bestämd och finns i tävlingskalendern, när det nya året börjar 

➢ Senaste datum för sista ansökningsdag diskuterades. I mitten eller slutet av november föreslogs. Då 
hinner TK få allt klart i tid före årsskiftet 

 
Generations Masters, en tävling som funnits i många år, men som aldrig genomförts förrän i 
år. Ingen har sökt sanktion för 2023 

mailto:info@sveaboule.se
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➢ De flesta föreningar har inga ungdomar, trots många försök att rekrytera. Det känns jobbigt att 
arrangera då 

➢ De föreslagna nya reglerna att alla, som vill, får delta, vare sig de har licens eller inte, var alla positiva 
till 

➢ Själva idén att blanda generationer tyckte alla var bra 
➢ Den enda tävlingen som genomförts hittills blev lyckad, vilket ger en förhoppning om att tävlingen ska 

kunna genomföras varje år. 
Slutord: Tiden var ganska knapp och alla grupper hann inte diskutera alla frågor, vilket var synd, då 
representanterna från de olika föreningarna hade bra 
åsikter och förslag på, hur vi ska lösa de problem som vi har i distriktet.  
 
Det var en positiv stämning och roligt att prata med alla. 
 
 
Ladies och egentligen 
Ladies och egentligen! 
 
I våra grupper kom samtalen att handla om genusfrågor. 
Utifrån några case fick deltagarna ta ställning till om de kände igen sig i beskrivningarna.  
Flest damer lägger klot. Vad beror det på? Att män bestämmer vem som ska göra vad i boule 
framkom. Att lägga bra är det viktigaste i en match, menar en deltagare, och syftar på damer. 
En deltagare beskrev det: ”En man kastar ut lillen och säger att nu kan du lägga”.  I en grupp 
menade man att damer inte tror att klotet går fram, om de skjuter. 
Andra menade att det är litet macho att skjuta, så man överlåter till männen. Det bara blir så. Det 
fanns också de som menade att damer inte vågar skjuta eller att man inte längre tränar på det, så 
det blir att lägga. 
Skytte  
En dam i en grupp sa att det är roligare att skjuta, det händer saker. Tre föreningar påpekade att de 
har strategier för att möjliggöra för alla att skjuta. De tränar målmedvetet i föreningarna. En 
deltagare tyckte inte att det fanns några problem i hans förening och kom fram till att fler damer 
nuförtiden skjuter bra. En uttryckte vikten av att gå från armstyrka till hjärnans kraft. 
I de flesta grupper höll man med om att det förhållningssätt mellan män/damer eller män/män, som 
tycks finnas i såväl språkbruk som handlingar är en generationsfråga. Att bli medveten om sitt 
handlande och att lyssna på varandra är viktiga ingredienser. Det är också viktigt att alla i 
föreningarna blir uppmärksamma på det som sker och vad man bestämt   
ska gälla i föreningarna och att man påminner varandra. Det ska finnas policy ute i föreningarna för 
hur vi arbetar med jämställdhet, som ska följas i allt man gör, även uttagningar till tävlingar, menar 
en annan. 
Viktigt att lära sig att mäta, ha regelgenomgångar, träna strategier och det man är sämre på, oavsett 
man/dam  och att förstå att dagsformen kan styra och får s tyra rollfördelningen under matcher, även 
uttagningar. Kommunikation. 
Vid datorn Inger Isaksson 
-Träningar: tvångsspel, ikväll minst ett skott eller träna första halvtimmen på kvällspasset!  
 
 
Be or not to be 
Det var bra diskussioner och man kom fram till följande: 
 
Att inte vilja ta på sig ett förtroendeuppdrag 

• Okunskap om vad uppdraget innebär. Då var det en förening som kom med ett tips att ha öppna möten. 
Dvs. att när styrelsen har möte så får alla komma och lyssna. Man får också ha en åsikt men ingen 
beslutanderätt. På det sättet får man insikt i vad som behandlas och vad man gör. 

• Tiden räcker inte till då många har så fullt upp. Oftast så är det de som redan har många uppdrag som tar 
på sig flera och då blir det för mycket. 

• Man tycker inte att man är tillräcklig och anser att den kunskapen inte är tillräcklig. Då var det någon som 
tycket att man kunde bjuda in en intresserad person att vara med på resan i den styrelsen/kommittén eller 
ansvarsområdet för att bli mer insatt. Som en inskolning ungefär utan några större krav. 

• Kostnader kan vara en faktor om man har långa resor till de olika sammankomsterna. 

• Det kan vara jobbigt, läskigt, och svårt att ta på sig ett ansvar. Så många diskussioner gick det inte runt 
detta mer än att transparens och information är viktigt och kanske får en del att ändå våga. 
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• Många vet att om jag tar på mig en roll så blir jag fast. Dvs. säga at det kan vara svårt att hitta en ersättare 
och då ställer man upp fast man inte orkar eller vill egentligen. I denna diskussion kom det också upp att 
man ibland kan få en påtvingad/övertalad roll delad till sig eftersom det inte finns någon annan som ställer 
upp. 

• Man vill helt enkelt inte ha någon roll utan man vill spela istället. Det finns inget intresse för att ha et 
förtroendeuppdrag. Här kunde vi bara konstatera att vi ibland kan förstå tanken men om alla skulle tänka 
så hade inget distrikt och väldigt få föreningar kvar. 

• Vi kom in på att det är samma människor/samma föreningar som år efter år deltar på distriktets årsmöten 
och ting och en anledning kan ju vara att man inte vill komma i en situation där man måste ställa upp på 
något. Man är alltså rädd att bli vald till något man inte vill eller önskar. 

 

• Att vilja ta på sig ett förtroendeuppdrag 

• Man är föreningsmänniska vilket gör att man vill vara en del av verksamheten och vilja påverka. 

• Man brinner för föreningen/distriktet vilket gör att man tar på sig ett uppdrag. 

• Man tycker det är roligt med påfylld kunskap och lärorikt så därför väljer man att ta på sig et uppdrag. 

• I en diskussion om hur vi ska locka fler att delta så kom en arvodesfråga/ersättning upp. I dagens 
samhälle är det en del som frågar ”vad får jag för det här då?” ”Ingår det någon ersättning?” I dessa 
diskussioner så kom vi inte vidare men vi funderade på om det verkligen var rätt man på rätt plats om man 
ställde de frågorna. Däremot kan man ju se det som en bonus till att man tar på sig ett uppdrag och inte 
som en orsak så är det ju godtagbart. 

 
 
Stationsvandringen höll på totalt två timmar och då 30 minuter vid varje station. När den var slut fikade och 
delade ut priser för Seriespelet. Vi avslutade med en liten utvärdering av dagen där vi alla klappade oss själva 
på axeln och berömde oss själva för dagen. Styrelsen tackade alla närvarande för deltagandet och 
önskade alla föreningar en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 
 
 

 
 

 
 


