VERKSAMHETSPLAN STBF FÖR ÅR 2021
Inledning
Verksamhetsplanen är utformad utifrån “normala” förhållanden, vilket gör att vi har den
beredskap vi behöver för att starta upp aktiviteterna, när restriktionerna släpps. I övrigt följer vi
restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska Bouleförbundet.
Jan Pernolf, Ordförande StBF

Administration
I verksamhetsplanen och budgeten delas distriktets verksamhet i fem verksamhetsgrenar:
Administration, Arrangemang, Distriktslag, Ungdom och Utbildning. Verksamheterna är
knutna till respektive kommittéer vilka också svarar för att verksamhetsgrenarna håller sina
aktiviteter inom planen och budgeten.

Intäkter

Årsmötet 2020 beslutade om höjning av klubbarnas årsavgift från och med 2021. Under Övrigt
budgeteras 3 000 kr för kostnader i samband med bildande av Stockholm Boule Arena ek. för.

Budget
Verksamhet Administration

Budgeterat

Medlemsavgifter

18 000

Bidrag från Stockholmsidrotten

30 000

Sanktionsavgifter
Sammanträdeskostnader

5 000
-15 000

Kontorsmaterial, bank mm

-7 500

Representation och uppvaktning

-7 500

Övrigt

-3 000

Resultat

20 000

Arrangemang
Under rådande förhållanden och restriktioner från RF/SBF så har vi ej möjlighet att arrangera
några distriktsarrangemang, dvs seriespel och distriktsmästerskap, innan dessa restriktioner är
släppta. Vi i distriktsstyrelsen ser inte heller någon möjlighet att anordna dessa tävlingar
begränsat till ett mindre antal lag.

Distriktsmästerskap och seriespel
Stockholms Bouleförbund är huvudman för distriktsmästerskap och distriktsseriespel.
Dessa kan arrangeras i egen regi eller tillsammans med medlemsföreningar och i då Vårbergs IP
tas ur bruk så önskar vi se fler klubbar som söker att arrangera DM och seriespel dels i sin helhet
men även som en av flera samtidiga arrangörer så vi har möjligheten att sprida ut olika
klasser/serier till olika spelplatser.

Ersättning för att arrangera DM och Seriespel
Från och med 2021 erhåller arrangerande klubb en premie som baseras på antalet startande
spelare.
Utomhus 20 kr/spelare och inomhus 35 kr/spelare, vilket skall täcka eventuell banhyra,
tävlingsledning och sekretariat. Distriktet står i samtliga fall för arvodering av domare samt
anskaffning av medaljer och pokaler.

Hallsvenskan/Stockholmsserier

StBF har som plan för att stimulera tävlingsverksamheten inomhus i distriktet att det till hösten
2021 startas en inomhusserie för klubblag i distriktets regi.
Serien planeras att genomföras under ett antal tävlingsdagar i hallarna i distriktet: Lillehallen
(Södertälje) Riflexhallen (Rimbo) PB-Hallen (Djurgården).

Budget
Verksamhet Arrangemang

Budgeterat

Deltagaravgifter öppen

60 000

Deltagaravgifter veteran

70 000

Bidrag från Sv Bouleförbundet
Planhyra, arrangörspremier

5 000
-52 000

Funktionärskostnader

--48 000

Medaljer och pokaler

-17 500

Materielkostnader
Resultat

-7 500
10 000

Övrig tävlingsverksamhet

Stockholms Bouleförbund har sökt och fått förbundsserier att arrangera under 2021.Gäller
förbundsserierna Div 2C öppen och veteran som är planerat att spelas den 12-13 juni.
StBF ser även att det i framtiden söks fler arrangemang till Stockholm, gäller inte bara seriespel
utan även de andra tävlingarna som arrangörer sökes till Inomhus-SM för klubblag, Svenska
Cupen Dam/V55/V65 och Landslagskval Veteran.

Domare
Distriktsdomare ska - för att behålla sin licens - döma minst en tävling vart annat år och
genomgå en domarutbildning en gång vart tredje år. Sådan utbildning ska hållas innan
tävlingssäsongen utomhus kommer igång.
Utbildning av nya distriktsdomare ska hållas under andra halvåret.

Distriktslag
Prins Bertils Juniorcup

Distriktet har möjlighet att delta med minst två dubbellag i Prins Bertils Juniorcup och det kan
vara såväl erfarna ungdomsspelare såsom mer juniora spelare som representerar distriktet. Vid
intresse och om det finns utrymme i arrangemanget så får fler lag tas ut till distriktets trupp.
Distriktet bör verka för att ha en tidig kontakt med en lagledare för truppen som kan arbeta med
ungdomarna i god tid inför detta arrangemang.

Stadskampen Helsingfors-Stockholm

Lagen som kvalificerar sig till att representera Stockholms Bouleförbund i stadskampen skar
från och med 2020 betala en deltagaravgift på 500 kr per person vilken täcker deltagarnas egna
måltider under resan. I likhet med tidigare år står distriktet för resa och logi.

Budget
Verksamhet Distriktslag
Deltagaravgifter

Budgeterat
20 000

Funktionärskostnader

-10 000

Kost, logi och färdbiljetter

-35 000

Materielkostnader
Resultat

-5 000
-30 000

Ungdomsboule
För Ungdomsboulen finns trots pandemin möjligheter att agera både förberedande och med
genomförande av vissa arrangemang under året. Med rätt upplägg så är aktiviteter för att främja
ungdomsboulen möjliga att genomföra även under pandemin.
Folkhälsomyndigheten och RF-SISU tillåter sedan januari 2021 träning för ungdomar såväl
inomhus som utomhus. StBF Ungdomskommitté avser dock i nuläget inte att arrangera några
arrangemang för ungdomar inomhus.
FHM: Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19
RF-SISU: Träning för barn och ungdomar startar igen (2021-01-21)

Arrangemang som StBF Ungdomskommitté avser att genomföra








Bouleträff med lärare på vår kontaktlista för instruktion i boule, spela träningsmatcher,
stöd för planering och tips för möjlighet för att skaffa utrustning, etc. Kan tex genomföras
utomhus vid Täby park.
Samarbete med Franska Skolan (Hans Nilsson)
Generationsboule - jämför utflykt till Nåttarö under ungdomsträffen i Nynäshamn 2019.
Skol-DM - Se “Samverkan” för arrangemang tillsammans med Skol-IF.
Se “Samverkan” för arrangemang med Generation Pep.
Se “Distriktslag” för Prins Bertils Juniorcup.

Distriktet planerar även att erbjuda stöd för ungdomar och medföljande ledare från
Stockholmsklubbarna för att delta i nationella ungdomsläger och turneringar med
kompensation för kost, logi, och resa motsvarande reguljär tågbiljett.

Budget
Verksamhet Ungdom

Budgeterat

Bidrag från Stockholmsidrotten

10 000

Planhyra, lokalhyra

-7 500

Funktionärskostnader

-7 500

Materielkostnader

-15 000

Kost, logi och färdbiljetter

-15 000

Resultat

-35 000

Utbildning
Under 2020 har flera utbildningsarrangörer gått över till nätbaserade kurser. Stockholms
Bouleförbund noterar att RF-Sisu Stockholm på senare tid arrangerar flera 2-3 timmars
utbildningar i allmän föreningskunskap där deltagarna varit från flera olika
Specialdistriktsförbund (SDF).

Distriktsdomarutbildning

Distriktsdomarutbildning - som den fastställts av Svenska Bouleförbundets domarkommitté
omfattar sammanlagt ca 10 timmars föreläsning och därtill ett 60 minuters övervakade
domarprov.



Utbildningen kan genomföras online om den delas upp i flera kortare avsnitt.
Domarprovet måste dock ändå genomföras med examinator närvarande.

StBF har flera erfarna domare som kan hålla i utbildningar.

Grenspecifika utbildningar
Arrangörsutbildning

Utbildningen krävs numera för att kunna arrangera tävlingar från förbundet och distriktet
Utbildningen tar en hel dag och har hittills genomförts med flera deltagare samlade på samma
ställe.
Distriktet ska hos Svenska Bouleförbundets tävlingskommitté undersöka möjligheten om kursen
för regionala arrangemang kan förkortas och eventuellt hållas online.

Instruktörsutbildning
Instruktörsutbildning har inte genomförts i distriktet på flera år. Varje större klubb borde kunna
se till att de åtminstone har en (1) godkänd Steg 1-tränare.

Samarbete med Svealands BF

Svealands Bouleförbund omfattar länen som angränsar till Stockholms län. Samarbete har
tidigare förekommit framför allt inom domarutbildningen. Flera utbildningar ska kunna
genomföras i samarbete med Svealands BF eftersom avstånden är så pass korta att övernattning
på kursorten inte alltid krävs.

Budget
Verksamhet Utbildning

Budgeterat

Lokalhyra

-3 000

Funktionärskostnader

-5 000

Kost, logi och färdbiljetter

-2 000

Resultat

-10 000

Samverkan
Skol IF

Planera Skol-DM tillsammans med representant från Skol-IF. Vi önskar att de bistår med att
sprida information om tävlingen inom Skol-IF och skolorna. Vi tolkar det dock som att Skol-IF i
övrigt önskar att genomförandet sker i distriktets regi. Beslut att tas inkluderar plats och datum.



Plats: PB-hallen som senast hösten 2019, eller annan plats
Datum: Vår eller höst, samt vardag eller helg. Det förväntas vara svårare att hitta ideella
krafter som ställer upp som funktionärer en vardag på “skoltid”.

Generation Pep

Det finns möjlighet för distriktet och distriktets föreningar att få gratis annonsplats hos
Generation Pep för information om ”prova-på”-arrangemang och träning dit ungdomar är
välkomna gratis. Kontakt tas med Oskar Severin, eventansvarig på Generation Pep.
Kontakt: Generation Pep | Annonsplats HT 2020: Pep Dag – Testa på nya idrotter gratis!

Korpen Stockholm Boule

Distriktet inledde ett samarbete med Korpen Stockholm Boule under hösten för samverkan
kring information om aktiviteter. Vi är fortsatt positiva till ett samarbete för att utöka
tillgängligheten till information om bouleaktiviteter i distriktet, tex genom att annonsera
Korpens aktiviteter på distriktets hemsida och i våra kanaler i sociala medier.

IT & Kommunikation
Distriktet siktar på att fortsatt ha hemsidan som sin officiella kanal, förstärkt med
kommunikation i våra kanaler i sociala medier - Facebook, Twitter, Instagram, och Youtube.
Distriktet behöver fortsatt se över i vilka kanaler vi skall synas framöver, anpassat för alla de
åldersgrupper som vi riktar oss till.
Distriktet kommer erbjuda livesändningar från distriktets arrangemang, tillgängliga utan
kostnad på Youtube eller alternativt på Facebook, eller i nya kanaler som blir relevanta.
Distriktet är betjänta av ett fortsatt arbete att stärka upp IT-lösningarna för att förenkla
kontinuitet i arbetet, tex för en gemensam hantering av dokument inom styrelsen och enkla
samarbetsverktyg.
Distriktet bör stärka sin kapacitet att genomföra möten och utbildning online, såväl live som
inspelat.

Profilering
Distriktet kommer att arbeta med moderniseringen av logotypen för integration i alla
profilmaterial och medier. Nya budskapsbärare tex vepor, banderoller, och beachflaggor
kommer att produceras för att profilera förbundet. Vi hoppas även få svar från Svenska
Bouleförbundet angående vårt förslag till ett gemensam format för profilering inom Svensk
Boule.
Presentationen av StBF och boulesporten i Stockholmsdistriktet som tagits fram under 2020
färdigställs och kommer att läggas ut på hemsidan, så att alla kan ladda ner den och använda den
vid behov, tex i diskussion med myndigheter och potentiella sponsorer.

Anläggning
Vi kommer succesivt att ge Stockholms bouleallians (Stockholm Boule Arena ek. för.) uppdraget
att verka för en permanent lösning på spelplaner och eventuella framtida hallar. Detta så fort
den ekonomiska föreningen konstituerats. Fram tills dess håller vi kontakt med samtliga
befintliga anläggningar för att planera våra kommande arrangemang 2021.
--Styrelsen
Stockholms Bouleförbund
Stockholm, 2021-03-07

