
 
 
 
 

    Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen  
 

Datum: 2022-09-23-24 

Tid: 18:00 – 20.00 samt 09:00 – 10:20 

Plats: Clarion Hotell Stockholm 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herman Thorell HT ordförande 
Lasse Franck LF vice ordförande  
  18:45-20:00 
Kerstin Hjelm KH ekonomiansvarig 
Gun-Britt Jansson GJ förbundssekreterare 
Hannele Kangas HK ledamot, digitalt 
Åsa Wirström ÅW ledamot 
Nicolina Främst NF ledamot 09:00-10:20 
Jimmy Bysell JB ledamot 
Tommy Gustafsson TG GS, adjungerad 

 
 

 
 

 

 

§65 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

 
§66 Godkännande av dagordning 
   Föreslagen dagordning godkändes 
 
§67 Val av justerare 

  Beslut: JB valdes till justerare. 
 

§68 Föregående mötesprotokoll 
 Beslut: Protokoll FS 04 220823 godkändes. 
 
§69 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan) 
 Inget nytt har hänt. 
 
§70 Ekonomi  

KH informerar om att vi går med plus. Det finns risk att vi måste återbetala en 
del av stöden vi fått från RF, om inga aktiviteter görs. 

 
 
 



§71 Personal 
GS berättar att det varit väldigt mycket sista tiden. En prioritering av 
arbetsuppgifterna måste göras om personalen ska hålla sig friska.  
GS har anställt Daniel på 50 %. Han kommer att kartlägga alla hallar om de är 
anpassade för paraidrott samt 65 +.  
När det gäller hemsidan behöver den inte vara komplett sista december utan vi 
kan bygga den allt eftersom.  

 
§72  Antidoping 

HT berättade att man informerat om ”Ren Vinnare” på olika sätt. 
 

§73 Kommittéer: Utbildning-tävling-SM-domare-ungdom-veteran-elit 
        UK: Har gjort ett förslag till utbildningsplan som visas på konferensen där 

synpunkter tas emot från alla deltagare. 
TK: Man arbetar utifrån att dra samman alla förbundsserier på gemensam 
plats 2023. Detta för att få en stor tävling. Man tittar över resebidraget på 
grund av detta beslut. 

 SM: Bokslut av SM är inte hunnits med. 
 DK: Har ett förslag till Europadomare. 
 UNK: Anordnar Prins Bertils cup i Malmö i helgen. 

 VK: 2 personer har anmält sitt intresse att ingå i kommittén. 
 EK: Återkommer när det gäller kontrakt för förbundskapten för juniorerna. 

 
§74 Återstartsstöd - damsatsning 

Tanken är att det blir 4 Förbundsarrangemang fördelat geografiskt över 
landet. Förbundet står för alla fasta kostnader som arrangerande förening 
kan söka och få medel för damlägret. Varje deltagare kan individuellt söka 
idrottsmedel för sina omkostnader. 
När det gäller breddelit och funktionärsläger finns inga konkreta förslag 
ännu. 
Ett första möte mellan GS i Boule, Bangolf, Biljard samt SISU har 
genomförts gällande gemensam ledarsatsning. 
 

§75 Föreningsfrågor 
Bouleklubben Grönbrallan har inte betalt årsavgift till SBF på två år. Enligt 
stadgarna anses man ha begärt utträde om man inte betalt årsavgift under 
två på varandra följande år.  

 
§76 Beslut 

- Att godkänna GS förslag på arbetsbeskrivning för 
evenemang/tävlingsutvecklare. 

- Att ändra kontraktstiden för förbundskapten Emil Nilsson till 2 år 
gällande från 1 november 2022 enligt förslag från LF. 

- Att Thomas Trobäck skickas för att utbilda sig till Europadomare. 
- Att utse Jan Petschler BOD/NSBF samt Åsa Wirström BRO/STBF till 

Veterankommittén. 
- Att Bouleklubben Grönbrallan utesluts. 
- Att ändra normal stadgarna utifrån besluten på Förbundsmötet. 
- Att inrätta en ny funktion där Björn Jorhede ingår. Fler namn kan 

tillkomma. 
- HT, GS samt HK utses att närvara vid Riksidrottsforum. 

 



§77 Övriga frågor 
a) Remiss Rutiner disciplinärenden 
 Björn Jorhede och Rasmus Kling har skickat ett förslag på remiss. Vi 

konstaterar att vi behöver en funktion som tittar över alla nya 
förslag t.ex. stadgar, TB, regler, rutiner så de inte ”krockar” med 
varandra men också utvecklar dessa. Namnet på denna funktion får 
vi fundera vidare på. 

b) Riksidrottsforum 12–13 november 
Går av stapeln i Solna. På dagordning finns inte större frågor men vi 
bör ha representanter på plats. 
  

§78 Nästa möte 
 Blir tisdag den 18/10 kl. 18.00 digitalt. 
 
§79 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
 __________________________ ___________________________ 
 Gun-Britt Jansson Herman Thorell 
 Mötessekreterare Ordförande 
 
 
 
 __________________________ 
 Jimmy Bysell 
 Justerare 



 


