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Protokoll, fört vid styrelsemöte med Norra Sveriges
Bouleförbund lördag den 13 september 2OL4.

Närvarande:
Staffan Karp, ordf.
Jan Petschler
Stefan Kulinder
Tommy Andersson
Rolf Westergaard
Kristina Hedmyr
Ej närvarande

Anders Nyström

§ 1. öppnande
Staffan Karp öppnade mötet och hälsade välkommen

till mötet.

§ 2. Fastställande av dagordning
Mötet faststäl lde föreslagen dagord ning
§ 3. Val av Wå justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Tilljusterare valdes Tommy Andersson och Stefan Kulinder

§ 4. Föregående

protokoll

Föregående protokol! godkänndes och lades till handlingarna

§ 5. Ekonomisk rapport
Kassören Anders Nyström var inte närvarande av den anledningen gavs ingen ekonomisk

rapport.
Kassören fick i uppdrag att söka möjliga bidrag från länsförbunden.

§

5. Medelanden
lnga meddelanden förelåg

§7. Konsekvenser av arbetsmöte
Mot bakgrund av styrelsens arbetsmöte där styrelsens funktioner och arbetsformer
gicks igenom samt övriga aktuella frågor fattades följande beslut.

Styrelsen beslutade att:
Lägga ut arbetsbeskrivningarna på hemsidan för alla ansvarsposter när styrelsen fastställt
dem.
Alla protokollfrån och med årsstämman skal! läggas ut på
hemsidan utan bilagor men att hänsyn måste tas til! PUL.
Revisorerna ska ha protokollen inklusive alla bilagor.
Ordföranden får i uppdrag att påbörja upprättandet av ett års hjul för styrelsens
alla aktiviteter.
Kassören ansvarar för att inventarieförteckning för förbundet upprättats.
Beslut från au-möten delges styrelsen så snart som möjligt.

Domaransvarig gör en översyn av distriktets domarregister.

Sankionsavgift för lokala tävlingar skall betalas även om tävlingen ställs in.
tävlingskommitt6 bildas som stöd för TA. I kommitt6n ingår förutom TA Rolf Westergaard och Stefan Kulinder.
En

En kontaktperson

för ungdomsfrågor ska finnas. Til! kontaktperson utsågs

Stefan Kulinder.
Mötesplan för styrelsen upprättas.

Vifortsätter med telefonmöten via Telia
§

8. Rapport från tävlingsansvarig
Boden vann distriktserien div 2 Norra veteran men får inte gå upp till div 1 eftersom
Boden redan har ett lag där därför tar tvåan SKL den platsen.
Sanktionsansökningar f<ir regionala tävlingar senast 30 september och för lokala 31 okt.
TA ansvarar för att vi tar fram tävlingsbestämmelser för distriktserierna.

§ 9. Rapport från domaransvarig

Domare utsedd till Div. 3 Norra veteran i Umeå 13 till 14 september.
DA kommer att se över domaregistret

§ 10. Rapport från utbildningsansvarig
Planering görs för kombinerad regel och domarutbildning.
§ 11. Rapport från webbansvarig

Hemsidan fungerar och uppdateras kontinuerligt.
Jan P ändrar inloggningsuppgiften till Online och delger styrelsen inloggningsuppgifter både dit och till webbmailen.

§ 12. övriga frågor
Den 1L-l-2 oktober är det ordförandekonferens i Varberg, varken vår ordförande
eller vice ordförande kan vara med därför behöver vi någon från styrelsen som
kan ersätta.

Staffan kommer att kontakta oss för att hitta någon som kan fara.
§ 13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte den 8/10 mellan 17.30 och 18.30.
§ 14. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

...Jan Petschler

Tommy
Ordförande

k

Stefan Kulinder
justerare

