Minnesanteckningar från Bouleting 190302
 Seriespel
Till div 3 öppen har 4 lag anmält sig och till div 3 veteran har 15 lag anmält
sig. Efter en diskussion så bestämdes det att det blir 5 lag i varje grupp som
då kallas div 3 veteran södra samt norra 1 och norra 2.
Indelningen blir då följande:
Div. 2 veteran:

SKÖ 1, LUL 1, LUL 2, NYB 1, ÖBK 1, NJV 1.

Div. 3 öppen:

SKL, KLX 1, KLX 2, PIT.

Div. 3 veteran södra:

SKÖ 2, ÖBK 2, NIP, NJV 2, JAM.

Div. 3 veteran norra 1: GBC 1, KLX 2, SKL 2, BOD 2, NYB.
Div. 3 veteran norra 2: GBC 2, KLX 1, LUL 3, PIT, NOR.
Spelplatser:
Seriespel 1: 15-16/6

Skönsberg; Div. 2 veteran, Div. 3 veteran södra.
Luleå; Div. 3 veteran norra 1 och 2, Div. 3 öppen.

Seriespel 2: 17-18/8

Östersund; Div. 3 veteran södra.
Guldstaden; Div. 2 veteran, Div. 3 veteran norra 1 och 2.

Div. 3 öppen spelas klar med dubbelmöten vid seriespel 1.

 Träningsledare
För att föreningarna ska kunna utvecklas i boule har det utsetts 3 duktiga ledare
i distriktet. Det är Håkan Jonsson SUN, Mats Lindström NOR samt Benny
Martinsson BOD. Varje förening kan ta kontakt med någon av dessa tre för att
anordna en träning efter överenskommelse om lämplig dag eller helg. För att det
ska bli ett bra resultat bör varje grupp som ska handledas inte vara så stor, ett
lämpligt antal är 10 – 12 personer. Kostnaden för föreningen är 1500 kronor per
dag och grupp, vilket ska betalas till NSBF innan kurstillfället.

 Distriktsindelnings utredning
Ole har varit på en förbundsträff för alla distriktsordförande.
Det pågår en utredning om hur distrikten ska se ut i framtiden. Det finns 4 olika
alternativ som diskuteras.





Att minska antalet distrikt
Att öka antalet distrikt
Att antalet blir oförändrat
Att antalet blir oförändrat, men de geografiska gränserna förändras.

Ett förslag ska delges förbundsstyrelsen senast sista oktober 2019 för att sedan
tas som en punkt på förbundsmötet 2020.
Ståndpunkten från dagens bouleting är att distriktet förblir oförändrat.
Håkan Jonsson lyfte frågan om det ska vara duellskytte på DM 2019? Efter en
kortare diskussion enades vi om att duellskytte ska ingå i årets DM.

 Inför årsmötet
Dagordningen inför årsmötet gicks igenom.
När det gäller motionerna till förbundsmötet var bouletinget överens om
följande ståndpunkter:
o Användning av spelare från högre div. i lägre div kvalspel: Avslag.
o Mixtrippelklassens placering på SM: Bör utredas vidare.
o Prispengar i seriespel och svenska cuper: första attsatsen, avslag. Vi tycker
att ett stipendium bör utgå istället. Andra attsatsen, bifall.
o Svenska cupen V65: Avslag.
o Att samtliga föreningar ska sätta in 1000 kr/år i 5 år till förbundet: Avslag.
o DM-resultat som grund för seedning under SM: Avslag.
o Förändring av tidsregeln och införande av timeout: Avslag. Förbundet bör
påverka internationella förbundet i denna fråga.

Vid tangentbordet
Gun-Britt Janson

