Nr8/2015Protokolt,förtvidstyrelsemötemedNorra
den 12 mars 2015'
Sveriges Bouleförbund tisdag

Telefonmöte 17.00 till 18.00

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'
dagens protokoll
§ 3. Vat av två justerare att iämte ordföranden iustera
Tilljusterare valdes Rolf W och Kristina H'
§ 4. Föregående Protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna'

§ 5. Ekonomisk raPPort

Anders gav en kort rapport om dagsläget'
Ekonomin är stabil och vi har ca 5ooo0 kr i saldo på banken.
§ 5. Utvecklingen av Boulesporten i Norr
Utveckli ngsProgra m met

I NORR med sloganen
Namn och sbgJntävlingen: Styrelsen utsåg förslag nr 4 BOULE
av Kent Staaf'
Slå inte dank-ipela petinque till vinnande förslag inskickat

§ 7. Meddelanden
tnga meddetanden fanns att

rapportera.
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§ 8. Rapport från tävlingsansvarig
Ta fick i

uppdragitt till Bouletinget komma med förslag

på spelplatser och upplägg av

distriktsserierna.
likadan som
Styrelsen enades om att spelordningen vid 2015 års DM skall vara

20t4.

är det
Efter diskussion beslutade styrelsen att ta upp följande fråga vid Bouletinget:
klass'
mindre en åtta lag i någon klass kommer den slås ihop med närliggande

från domaransvarig
lnget att raPPortera.

§ 9. Rapport

§10. Rapport från utblldningsansvarig
Ränner
Distriktet har genomfört en regel och domarutbildning i Luleå med Mikael
som kursledare.
gäller kursens
Utbildningen har fått ett positivt gensvar från deltagarna både vad
upplägg och praktiska arrangemang'
1g personer har genomfört regelutbildningen och fem domarutbildningen.
§ 11. Rapport från webbansvarig
lnget att rapportera.
§ 12. övriga frågor
på bouletinget'
Styrelsen beslutade att nedanstående punkter skall avhandlas
lnformation från stYrelsen.
Utvecklingsprogrammet-nuläge och framtid
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Vinterserien2015-1OLG
Motioner till SBF
DM 2015
Arsmötet
vid SBFs årsmöte
Styrelsen utsåg Rolf W, Staffan K och Stefan K till styrelsens ombud
2015.
om arvode för
Styrelsen beslutade att lägga ett motförslag till valberedningen förslag
2015. lnget arvode skall utgå.
i samband med
TA fick i uppdrag att förbereda de prisutdelningar som skall förättas
årsmötet
Kristina kommer att representera oss vid Västerbottens lF/ SISUs årsmöte'

§ 13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir

ett konstituerande styrelsemöte efter distriktsstämman'

§ 14. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avsluti
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Kristina HedmYr
Staffan KarP
Ordförande

