Styrelsemöte Nr 4/2016 (2016-08-25)
§ 1. Mötets öppnande
Ole hälsade alla välkomna till kvällens telefonmöte och öppnade mötet.
§ 2. Närvarolista
Ole Janson, Tommy Andersson, Kristina Hedmyr, Anders Nyström, Stefan Kulinder, Kenth
Staaf, Gun-Britt Janson
§ 3. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 4. Val av 1 justerare jämte ordförande
Beslut: Kristina Hedmyr valdes att justera protokollet jämte ordförande.
§ 5. DM
a) Analys

I stort ett bra genomfört arrangemang med som vanligt lite strul.
b) Skrivelse

Beslut: Ska svaras skriftligt av Ole och Anders. Ole ringer Lennart att svaret kommer i
oktober.
c) Tävlingsbestämmelser

De bestämmelser som antogs i maj ska gälla fullt ut nästa år när det gäller bl. a.
anmälningstider.
§ 6. Seriespel/Svenska cupen
a) Tävlingsbestämmelser

Ole tog upp om ersättning för arrangören vid seriespel.
Det har aldrig förekommit någon ersättning eftersom förutsättningen är att man
spelar ute.
Beslut: Gun-Britt fick i uppdrag att lägga in ett förtydligande i tävlingsbestämmelsen
och se till att det kommer på hemsidan.
Kristina lyfte frågan varför inte seriespelet sker på neutral plan? Man borde sprida ut
tävlingen på fler dagar.
Stefan svarade att det skulle bli svårt att få en arrangör att ställa upp eftersom det ger
merarbete att fixa banor med mera. Att sprida den på 3 dagar möter motstånd då alla
som arbetar måste ta en dag till ledigt från jobbet.

Kristina berättade att Piteå ställt frågan till förbundsordförande om att få arrangera
SM i Piteå men fått svarat att man vill ha en garanti på 300 000 för att det blir för få
anmälda.
Styrelsen uppmanade Kristina att göra en formell skrivelse till förbundsstyrelsen där
man tycker att man utesluter norra Sverige. Kristina svarade att ”pysen” gått ur för
tillfället.
§ 7. Höstmöte NSBF
Beslut: Att höstmötet blir den 8 oktober 11.00 – 17.00 i Umeå. Ole tar kontakt med Mikael
Rännar som får boka lokal. Med kallelsen kommer vi att skicka med punkter som ska tas upp
så att deltagarna hinner få med sig synpunkter från föreningarna. De frågor som ska
diskuteras är följande:


Hur ska V65 klasserna hanteras på DM för att inte bli så utdragna? Starta en dag
tidigare? Poolspel från 4-4?



Hur regionala tävlingar ska fördelas utifrån de ansökningar som inkommit?



Antalet tävlingar per år i distriktet?



Bättre klass på tävlingarna. Högre krav på regionala tävlingar.



Bouleutveckling i Norr.



Tid för höstmötet 2017

§ 8. Rapporter
a) Utbildning

Kristina har planerat Steg 1 utbildning den 12-13 november. Domarutbildning blir
våren 2017.
b) Tävling

Tommy berättade att kval till seriespel sker 3-4 september hos Nordboulen.
c) Domare

Kenth saknar domare både till seriespelet och Svenska Cupen V65.
d) Förbundet

Stefan berättade att en nyanställd till förbundskansliet börjar i september.
e) Ekonomi

Anders berättade att det kommer lite pengar från kronofogden varje månad. I
dagsläget har 3565 inkommit. Övrig kassa och balans redovisas i bilaga 1
§ 9. Övriga frågor

Kenth frågade om det inkommit något disciplinärende utifrån ohyfsat uppträdande på plan.
Ole meddelade att man beslutat att respektive förening får ta ett allvarligt samtal med de
berörda.
§ 10. Nästa möte
Beslut: Att vi tar det beslutet på höstmötet
§ 11. Mötets avslutande
Ole tackade alla och avslutade mötet.
Vid protokollet:
Gun-Britt Janson
Justerare
Ole Janson

Kristina Hedmyr

