Styrelsens förslag och yttranden till GBBF:s årsmöte 2011:
Årsavgiften
Styrelsens förslag till årsavgift 2012 500 kronor med en rabatt om 150 kronor för förening
som deltar i årsmötet och ytterligare 150 kronor för förening som deltar i höstens
ordförandekonferens.
Motion till GBBF
Motion till GBBF om att införa poolspel i alla DM-klasser. Styrelsen fann det inte
övertygande att poolspel går snabbare än gruppspel samt att det troligtvis finns en skillnad
mellan spelarna i veteranklasserna, som vill spela gruppspel, och övriga klasser. Styrelsen
föreslår därför att årsmötet beslutar att i veteranklasserna genomförs DM som gruppspel och
för övriga klasser som poolspel.
Motioner till SBF numrerade efter SBFs ordning. Endast styrelsens yttranden:
i) Motion Ungdom utan gränser. Föreslås bifall.
ii) Från Halland om handläggning bestraffningar. Föreslås bifall.
iii) DM-tävlingars status. Föreslås avslås. Det kan finnas goda skäl att inte spela DM.
iv) Ungdomsansvarig. Föreslås avslås. Det finns klubbar som inte har ungdomsverksamhet.
v) Ranking för klassen V65. Rankingen finns redan varför motionen inte behöver behandlas.
vi) Seriesystemet för veteranklassen. Föreslås bifall.
vii) SM i mixed trippel. Det är svårt att få plats med ytterligare klasser under SM. För att
tillmötesgå förslaget kan vi tänka oss att införa SM i mixed trippel inomhus under
vinterhalvåret. Vårt förslag är att motionen avslås och att styrelsen får i uppdrag att
utreda om SM i mixed trippel kan genomföras inomhus under vinterhalvåret.
viii) Bouletouren. Försöksverksamheten under två bör genomföras. Föreslås avslås.
ix) Introduktionsklass SM. Två skäl emot: SM-programmet är så fullt att inga fler klasser bör
introduceras samt att det bör ställas större krav på en svensk mästare i boule än att ha hittat
en bra partner att spela med. Motionen föreslås avslås .
x) Prispengar i elitserien. Förslagets konsekvenser är svåröverskådliga. Vi föreslår därför dels
att motionen avslås och dels att frågan om prispengar i elitserien utreds.
xi) Dispenser från tävlingsbestämmelser. Föreslås att första attsatsen avslås eftersom det inte
finns någon som kan kontrollera detta, Föreslås att andra attsatsen avslås för att det
tillexempel kan finnas värdefulla återkommande arrangemang som endast kan
genomföras med dispens. Föreslås att tredje attsatsen ersätts av beviljad dispens skall
framgå i tävlingskalendern och i inbjudan till tävlingen.
xii) Junior-Grand Prix. Förslaget är väl värt att fundera över. Motionens attsatser anser vi är
för detaljerade och vi föreslår därför att dessa avslås och ersätts av ett beslut att förslaget
om Junior-Grand Prix utreds.
xiii) Motioner om handikapp-pins medmera. Enligt vår erfarenhet av pinns så var det ingen
bra praxis. I vårt distrikt bedömer vi att det finns ett starkt stöd för två veteranklasser.
Motionerna föreslås därför avslås.
xiv) Öppen mästerskapsklas. Föreslås bifall.
xv) Tävlingsklassen V55. Bra argument men, båda klasserna V55 och V65 finns
internationellt och NM arrangeras för V55. Vi föreslår därför att motionen avslås.
xvi) Sanktionering av lokala tävlingar. Vi anser att förbudsavståndet 400 kilometer är alldeles
för stort och bör minskas. Vi föreslår att motionen avslås och att årsmötet beslutar att
förbudsavståndet minskas till 150 kilometer.
xvii) Pris i elitserien GBB. Föreslås avslås enlig tidigare argument och att årsmötet beslutar
utreda frågan.

xviii) Kärnverksamheterna. Föreslås att attsatserna bifalles.
xix) Introduktionslicens. Förslaget är inte motiverat när det gäller spelare som tidigare haft
licens. De bör ju känna till vår sport. För att nyrekrytera är det ett bra förslag. Motionen
föreslås få bifall om parentesen (eller nygamla) stryks.
xx) Geografisk hänvisning. Motionen föreslås bifallas med klargörande tillägg om två
avslutande ord: till spelplatsen.
xxi) Försäkringar. Föreslås bifall.
xxii) Förbundsmötet. En liknande motion behandlades vid förra årsmötet och avslogs med en
omfattande motivering. Föreslås att motionen avslås av samma skäl som förra året.
xxiii) Distriktsindelning. Det finns distrikt, som har svårigheter att genomföra sitt arbete.
Motionen föreslår en minskning av antalet distrikt, men det kanske är indelningen, som
är problemet. Vi föreslår att motionens attsats avslås och att årsmötet beslutar att
förbundsstyrelsen tillsätter en utredning om distriktsindelningen.
xxiv) Andralag i förbundsserier. Motionen föreslås bifallas.
xxv) Införa damklass V55. Det finns redan för många SM-klasser varför motionen föreslås
avslås

