Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010
Under året har Magnus Halleen varit ordförande och Hans-Erik Hermansson kassör. Övriga
valda ledamöter var Hans T Carlsson, Lennart Hallgren, och Stina Lundblad med suppleanterna
Bo G Eriksson som fungerat som sekreterare samt Bosse Sjöström. Enär Hans T Carlsson
invaldes i förbundets disciplinkommitté avgick han ur distriktstyrelsen. Suppleanten Bo G fyllde
den platsen. Styrelsen har haft 9 sammanträden. Försöken att under året ordna ordförandeträffar
för distriktets föreningar har fått ställas in på grund av för få anmälda deltagare. Detta är att
beklaga då synpunkter under hand har framförts gällande distriktsstyrelsens beslut. Det vore ju
en fördel om dessa samtal kunde föras till exempel vid ordförandeträffar. Distriktets ekonomi är
fortsatt stabil.
Kansliet
Huserar fortsatt i Kvibergs kaserner delat med Västsvenska Dragkampsförbundet.
Utbildning
I januari så genomfördes en domarutbildning vilket resulterade att Camilla Csapo
blev godkänd som distriktsdomare
Magnus Halleen och Hans-Erik Hermansson deltog i SISUs utbildning om projektet världens
bästa idrott genom att satsa på bra ungdomsledare.
Ungdomssatsning
Marco Silverberg har engagerats i distriktets ungdomssatsning. Marco lämnar en självständig
rapport från detta arbete.
PR och distriktsinformation
I samband med framgångarna i ungdoms EM och träningstillfällena med Bruno Le Boursicaud
fick boule reportage i GP. Hans-Erik Hermansson har byggt upp och överfört information till
distriktets nya hemsida på SBF-online samt fortlöpande informerat om distriktets verksamhet.
Kontakt har även tagits med lokal medier för att uppmärksamma boulen men utan resultat.
Träning
I samarbete med Lindome klubben engagerades Bruno Le Boursicaud två dagar för träning av
medlemmar i distriktets klubbar i Landvetters boulehall i Mölnlycke.
Representation från distriktet
På SBF:s förbundsmöte representerades GBBF av Magnus Hallen (GBK) och Hans T Carlsson
(SKT) och Hans-Erik Hermansson (PNU) från styrelsen, samt Maria Hermansson (PNU) och
Kenneth Lindvall (VPC). Stina Lundblad (BAS) var också utsedd att representera distriktet men
fick förhinder. Gunnar Rendefors (VPC) deltog även på årsmötet i sin egenskap av
valberedningens ordförande och förstärkte Göteborgsdistriktet.
Distriktskonferensen hölls i Stockholm och där representerades GBBF av Lennart Hallgren
(LER) och Magnus Halleen (GBK).
Tävlingskommittén
DM arrangerades av Hällesåker samt på Slottsskogsvallen av Göteborgs Bouleallians..
Vårens seriespel arrangerades av Skatås och höstens omgång av Landvetter.
Tillsammans med Hallands BF samarrangerade vi även i år Lag-DM.

Domare
Några domare, som inte varit aktiva de senaste åren, har efter kontakter med domaransvarige
avregistrerats som distriktsdomare.
Hänt inom distriktet: Ny boulehall
I distriktet har Göteborgs stad uppfört en ny boulehall vid Majvallen. Den invigdes 12/9. Ett stort
ideellt arbete har därvid lagts ner av flera av distriktets medlemmar, främst Kenneth Lindvall
(VPC) och Bo Lundquist (BAS).
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