Minnesanteckningar från föreningsträff 13–14 november 2021.
Plats: Scandic Plaza, Umeå. Start kl. 14.00 slut kl. 12.00.
Närvarande: 12 av 14 föreningar var representerade, 22 personer samt 6 från styrelsen.
Lördagens gäst: Frida Milevi, SBF:s kansli.

Efter lite praktisk information och genomgång av programmet av ordförande startade vi med
en presentationsrunda.
Vid första punkt, föreningarnas frågor, var alla tysta. Istället gjordes en nulägesrunda bland
de närvarande föreningar hur det står till efter pandemin med medlemmar och verksamhet.
Alla har kommit igång med träningar och interna tävlingar/cuper. När det gäller medlemmar
har några minskat och några ökat antalet. Många väntar med att lösa licens till nästa år.
Några föreningar har tappat sponsorer.
Styrelsen erbjuder teamsträffar med de föreningar/styrelser som önskar det. Det är bara att
mejla till NSBF så ordnar vi det. Fortfarande finns möjligheten till en fysisk träff med några i
styrelsen om man hellre föredrar det.
Utbildningsansvarige, Håkan Jonsson SUN, vill veta vilka utbildningar som skett nu och ca 5 år
bakåt både via förbundet och via SISU. Han ingår i den av förbundet nystartade
utbildningskommittén. Man håller på att kartlägga läget i landet. För de som inte var
närvarande eller inte hann göra listan under helgen skicka underlaget till NSBF eller till
Håkan, boulekungen@gmail.com Han vill också veta vilka utbildningar man önskar under
2022? Detta går skriva på samma lista.
Dagens gäst Frida berättade som vad hon i huvudsak har för uppdrag på kansliet. Det är
projektet Idrott för äldre samt Skolboule. Hon har ett samarbete med Ungdomskommittén.
UNK håller på att göra en manual för lägerverksamhet. Man ska starta en ungdomstour. Hon
berättade också om Skolboule, skol aktivitet, samt LOK-stöd. Det är gjort korta filmer för
skolorna. Dessa finns att se på skolidrott.se/aktivitetsmaskinen.
Vi fick olika frågor som vi arbetade med i bikupor. Bl.a. vilka svagheter, styrkor samt
önskeläge vi har i föreningarna.
Besöket av Frida var uppskattat och önskemål om liknande inslag i framtiden framfördes.
Efter Fridas inslag gjordes 4 grupper med blandad representation av de olika föreningarna.
Frågan de skulle diskutera var hur man ska arbeta med ungdomsfrågor. Under tiden hade
styrelsen ett extra styrelsemöte på grund av remisser från förbundskommittéer med kort
svarstid. Efter det var kl. 18.00 och vi slutade för dagen.
Söndag kl. 09.00 startade vi med en genomgång vad man kommit fram i grupperna. Tydligen
hade man pratat om allt annat än ämnet. Det framfördes kritik mot att inte styrelsen satt
med i grupperna. Vilket man tog till sig. En fråga kom upp om att ta ett beslut om att ha ett

gemensamt beslut på vilken startavgift som ska gälla i distriktet. Svaret blev att det är upp till
varje förening att ta det beslutet.
Tävlingsansvarige, Anders Nyström, BOD, visade några bilder på hur statistiken ser ut när det
gäller antalet licenser i klubbarna, under de senaste åren. Efter det visade han hur
tävlingskalendern 2022 ser ut månad för månad. Några små justeringar kommer att göras.
När det gäller distriktets seriespel kommer sammandragen att läggas, om möjligt, på andra
helger än förbundets för att skapa möjlighet för fler föreningar att vara arrangörer.
Anders och Håkan tittar över distriktets tävlingsbestämmelser. När man har ett färdigt förslag
kommer den att skickas ut på remiss till föreningarna. Därefter tar styrelsen beslut.
Anders fick också i uppdrag att ge ett förslag på en vinterserie alternativt inomhus DM med
start efter nyår. Även detta förslag kommer att skickas ut på remiss.
DM 2022 står just nu utan arrangör. Utifrån att vi brukar köra vartannat år i norr och söder
ska DM arrangeras i södra distriktet. Alla föreningar i söder fick i uppdrag att titta över platser
där ett DM vore lämpligt att köras. Styrelsen behöver svar snarast eftersom man helst vill se
platsen, om den inte är känd sedan tidigare, innan den är täckt med snö.

Andra funderingar och tips som kom upp under träffen:
Hur tar man hand om nya medlemmar så att de inte ”skräms bort”.
Ett förslag på tävling där man får fria byten under match för att ge fler möjlighet att prova på.
Fler propagandatävlingar för de utan licens.
Olika typer av träning: Social träning där fikat är viktigast. Tävlingsträning för de mer aktiva.
Olika tidpunkter för respektive typ av träning.
Cuper mellan olika företag vilket kan ge nya medlemmar.
Utbyte mellan olika föreningar gällande träning och utbildning.
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