Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
Under året har Bert Nilsson (SKT) varit vice ordförande, Ove Olsson (USK) har varit kassör och
Agneta Ohlsson har varit sekreterare. Övriga valda ledamöter har varit Doris Lundin (USK) och
Leif Allvin (LAN) samt suppleanten Lisbeth Örgård. Eftersom ingen ordförande var nominerad
till årsmötet den 6 mars 2016 och ingen ville åta sig ordförandeposten, har denna varit vakant
under året och distriktsstyrelsen har därför fått utse en ordförande för varje styrelsemöte.
Styrelsen har haft 11 sammanträden under verksamhetsåret.
Kansliet
GBBF har för närvarande inget fast kansli. Postadressen är till Ove Olsson. Vi saknar förråd, men
har f.n. vårt material hos Skatås BK i Kviberg. Styrelsemöten har hållits i SISU:s lokaler i
Kallebäck.
Utbildning
Två domarkonferenser har hållits. Vid dessa konferenser deltog även domare från våra
granndistrikt. Konferensledare har varit Magnus Halleen och Roger Smedenfeldt.
Informationsmöten
13 oktober hade vi besök av Svenska Bouleförbundet.
Den 15 november hölls informationsmöte med distriktets föreningar. 14 av distriktets 23
föreningar deltog i detta möte.
Bert Nilsson deltog som GBBF:s representant i SBF:s verksamhetskonferens, som hölls i
Stockholm i slutet av november.
Ungdomsverksamhet
Platsen som distriktets ungdomsombud har varit vakant, men eftersom Gothenburg Boulebangers
haft större delen av distriktets juniorer, har vi anlitat deras ungdomsansvarige Åke Rydén.
Fyra av distriktets juniorer deltog i sommarlägret på Bosön samt i Prins Bertils Juniorcup. I
Juniorvinterspelen i Jönköping i december deltog fem juniorer från vårt distrikt.
Vid SM i Malmö tog våra juniorer Lava Franck (GBB), 1 silver och 1 brons och Kajsa Franck
från samma klubb 1 brons.
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Representation från distriktet
På SBF:s förbundsmöte representerades GBBF av Ove Olsson (USK), Doris Lundin (USK) och
Leif Allvin (LAN) från styrelsen samt av Magnus Halleen (GOT) och Gunnar Rendefors (VPC).
Tävlingskommittén
Lag-DM öppen arrangerades av IFK Goteboule och Lag-DM veteran av Vallen Pétanque Club.
DM i mixed trippel och mixed dubbel arrangerades av Åkered Bouleklubb.
Lindome BK arrangerade DM i dubbel, singel och skytte och Hällesåker BK var arrangör för DM
i trippel.
Distriktsseriespelets omgång 1 arrangerade av Landvetter BC och omgång 2 av Göteborgs
Bouleallians.
Tyvärr fick vi ställa in Svenska Cupen V65 grundomgång.
Bilaga:

Resultatredovisning från DM och seriespel
SM-medaljer

De resultat som av utrymmesskäl inte tas med hänvisar vi till SBF Online.
Domare
Doris Lundin har varit domaransvarig.

Göteborg 2017-02-17
Styrelsen i Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund

Bert Nilsson (SKT)
Vice ordförande

Ove Olsson (USK)
Kassör

Agneta Ohlsson (KÅL)
Sekreterare

Doris Lundin (USK)
Ledamot

Leif Allvin (LAN)
Ledamot

Lisbeth Örgård (HIN)
Suppleant

Sidan 2 av 2

