Verksamhetskonferens Svenska Bouleförbundet 26-27/11 2016
Dag 1:
Ordförande Pontus Thuresson informerade om kansliförändringar där man nu anställt Marie
Björklund, som nu håller på att sätta sig in i kansliarbetet.
SBF har med kort varsel tagit på sig att arrangera singel-EM i Halmstad. Man har fått mycket
bra respons på arrangemanget. Borås arrangerar Europacupen för klubblag i mitten av
december, tyvärr utan svenskt deltagande.
SBF har för avsikt att skicka ut nyhetsbrev till klubbarna.
Klubbarna är väldigt dåliga på att söka pengar från Idrottslyftet. Vi uppmanas också att söka
Nisse Wahlbergs minnesfond samt Utmärkelser.
De olika kommittéerna presenterade vad som är på gång.
Utbildningskommittén:
Håller på att ta fram material till en arrangörsutbildning.
Domarkommittén:
Informerade om att det finns förslag på regeländringar som det kommer att beslutas om på
VM i december.
Bredd kommittén:
Ser ut att få loss pengar så att man kan fortsätta projektet under nästa år.
SM-kommittén:
De tittar på ett nytt sätt att få fram arrangörer för SM genom att samarbeta, med
kommunernas eventbolag. Det visades även en sammanställning från SM-enkäten.
Ungdomskommittén:
Informerade om hur de jobbar med bl.a. läger. De tittar på om man kan införa en juniortour.
Dag 2:
De olika kommittéerna och distrikten träffade varandra i mindre grupper i en slags
speeddejting.
Man vill ha hjälp av distrikten med att inventera vilka som har Steg 1 och 2 i tränarutbildning
i distrikten, samt att man tänker försöka bjuda in till en Steg 2-utbildning.
Breddkommittén slår ett slag före Boulens dag och för integrationsprojekt. Medelåldern i
förbundet är 65+.
SM-kommittén hoppas kunna skriva kontrakt med någon kommun under närmaste tiden.
Tävlingskommittén kommer att ha en genomgång av tävlingsbestämmelserna.

Distriktsansvariga för styrelsen är för NSBF´s del Anita Dahlerus och Carina Forsberg. Vi
bjöd in dom till vårens Distriktsmöte för att kunna träffa den nya styrelsen.
/Tommy Andersson

