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Protokoll, fört vid styrelsemöte med Norra
Sveriges Bouleförbund tisdag den 17 februari
2015.
Telefonmöte 17.30 till 18.30

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

§ 1. öppnande
Staffan öppnade mötet och hälsade välkommen till mötet.
§ 2. Fastställande av dagordning

Mötet fastställde föreslagen dagordning med tillägget punkten Storsjön tas upp
under övriga frågor.
§ 3. Val av två justerare att jämte ordföranden iustera dagens protokoll
Till justerare valdes Rolf W och Kristina H.

protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Föregående

§ 5. Ekonomisk rapport

Anders gav en kort rapport om dagsläget.
Ekonomin är stabil och vi har ca 50000kr i saldo på banken.
Alla klubbarna utom en har betalt sina sanktionsavgifter för 2015.
Anders påminde TA om att vid eventuella nya sanktioner, delge honom detta.
Bokslut och budget behandlas under punkten övriga frågor årsmöte.

§ 6. Utvecklingen av Boulesporten i Norr
Utveckl ingsprogrammet

Staffan har skickat ut begäran om kompletterande uppgifter till några klubbar om
deras aktivitetsprogram. Eftersom utvecklingsprogrammet kommer behandlas på
bouletinget diskuterades frågan inget mer på mötet
§ 7. Meddelanden

lnga meddelanden fanns att rapportera.

§ 8. Rapport från tävlingsansvarig
TA rapporterade om anmälda lag till våra distriktsserie, ställde frågan om spelplatser
mm. Han fick i uppdrag att presentera ett förslag på bouletinget om spelprogram och

spelplatser.
Nyborg har till TA framfört en begäran om att deras sanktionerade tävling Strömbergs
Boule ändras från öppen dubbel till V55 dubbel.
Styrelsen avslog enhälligt deras begäran mot bakgrund av att förenings träffen 2014
enades om att öppna tävlingar ska prioriteras.
§ 9. Rapport från domaransvarig
Rolf har tillskrivit de fyra domarna i distriktet som inte dömt
någon tävling de senaste två åren, ställt frågan om dom vill kvarstå som domare.
lngen har svarat den förfrågan. Mötet beslutade därför att ta bort de från

domarregistret.
Det gäller Johannes Sandström, Gustav Ström, Sven Norlund och Ulf Stenkvist.
Rolf handlägger frågan och kontaktar förbundskansliet.

§10. Rapport från utbildningsansvarig
Vi har fått in tillräckligt med intresserade för att vår utlysta regel- och
domarutbildning kan genomföras. Kursen kommer att hållas i Luleå Bouleklubbs
lokaler med Mikael Rännar som kursledare.
§ 11. Rapport från webbansvarig
lnget att rapportera.

§ 12. övriga frågor
Storsjön
En medlem från STO har kontaktat Anders, ställt en delfrågor både om
hjälp med att få igång deras klubbverksamhet, få anstånd med att betala
klubbens avgift till distriktet och förbundet.
Mötet beslutade att om en förfrågan kommer från klubben och inte enskild
medlem om hjälp, behal'1dlar vi den frågan positiW, firfgan om anstånd rned
betalning kan vi inte svara för förbundet, men om förbundet beviljar klubben
anstånd tar vi upp frågan igen.
Anders handlägger frågan.

Årsmöte 2015
Vi gick igenom utkastet till årsmöteshandlinga r, kawrfufen§ om utformningen av
dessa. Handlingarna kommer att gå ut inom några §Wff,

§ 13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande styrelsemöte efter distriktsstämman
§ 14. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade möte avslutat.
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