Intervju med Sekreterare Gun-Britt Janson! (2018-01-12)
Boulefrågor:
1. Vid Distriktsmötet 2016-03-05 valdes du till ledamot för NSBF. Vad fick dig att tacka Ja till
detta uppdrag?
Jag tackade ja efter flera förfrågningar från valberedningen. Visste inte vad jag gav mig in i.
2. Vilka är styrelsens viktigaste uppgifter tycker du?
Se till att anordna utbildningar för föreningarna, att tävlingarna fördelas jämt över året, att få en
samsyn mellan föreningarna vid bouletingen.
3. Vilka är dina viktigaste uppgifter tycker du?
Skriva protokoll, ta emot post och mail och fördela vidare vid behov.
4. Vilken är din styrka som Sekreterare?
Någorlunda bra minne.
5. Sen du blev Sekreterare, har ni ändrat något i ert sätt att jobba i styrelsen?
Vet inte hur man arbetade förr, så jag kan inte svara på den frågan.
6. Hur tycker du att man skall arbeta inom distriktet för att rekrytera fler boulespelare?
Visa sig ute på gator, torg och skolor.
7. Hur kom det sig att du började spela boule?
Gubben började. Sedan träffade jag övriga gänget och föll för deras kamratskap.
8. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Jag har för lite tävlingsinstinkt. Det gör inget att man förlorar.
9. Du och NSBF´s ordförande Ole Jansson är gifta. Om ni skulle spela en singel mot varandra
vem skulle då vinna?
Ärligt så vinner han 8 gånger av 10. Men med rätt underlag kan jag vinna också.
10. Vilken är din största framgång på boulebanan?
När jag, Åsa och Cerstin gick till kvartsfinal i damtrippel SM – 16 i Uppsala.
Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Mest troligt arbetar som facklig företrädare på Kommunal eftersom vi spelar nästan varje helg. Har
jag ledig helg blir det att träffa familj och kompisar. Är det mycket idrott på tv så blir det soffan.
2. Vilken är din favoritmat?
Älskar all mat (vilket syns). Surströmming är alltid gott.
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Gillar att lägga pussel, handarbeta, blommor, korsord, inget av detta hinner jag med för tillfället.
4. Kaffe eller te?
Te, har aldrig börjat med kaffe.

5. Sommar eller vinter?
Sommar, värme, sol, boule ute.

