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ORDFÖRANDETRÄFF STBF JANUARI 2021
Deltagare: Jan Pernolf (Prins Bertils Bouleklubb), Niklas Holmstöm (Hammarby),
Susanne Wahlberg (Boulero), Jean-Noel Henry (Kajutan), Dan Backne (Fagersjö),
Mimmi Bernström (AIK), Ilkka Hokkanen (Trollbäcken), Dag Hervieu (Hammarby),
Christer Kleijn (Boo), Hannele Kangas (Boulesjevikerna)

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Allmänt
Tävling
Stockholms Bouleallians
Motioner till Förbundsmötet
Skolboule - Nätverk/Kontaktpersoner
Nominering till årets Bouleprestation
Valberedningen StBF
Övriga frågor
a. Medlemssituationen i föreningarna (effekt av pandemin)
b. Kommunikation
c. Styrelsemästerskap
d. Hallsvenskan Sthlm

1. Allmänt
Klubbarna ansvarar för att information kommer ut till medlemmarna.

2. Tävling
Inget nytt. Tävlingskalendern ligger fast tillsvidare. Planerar för att klubbarna skall vara med
och arrangera DM och Seriespel. Då Vårberg stängs kommer vi att behöva dela upp
tävlingarna på flera arenor. Diskuterade nivån på anmälningsavgiften till tävlingar. Anmälan
till flera tävlingar samma dag/helg skall undvikas.

3. Stockholms Bouleallians
Arbetet med stadgarna för Stockholm Boule Arena (ekonomisk förening) är nu på
sluttampen. Vi har haft två fysiska möten samt ett per telefon. Vi kom tidigt fram till att den
mall för stadgar som fanns på Bolagsverkets hemsida var dålig. Därför har förslaget till
stadgarna nu fått mera innehåll i syfte för att styra upp verksamheten. Anita Dahlerus och
Jarmo Repka ska träffas i januari för att finputsa det sista i texten.
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Sammanfattningsvis föreslås följande för alliansföreningen:
• Insatsen blir 1 500 kr för klubb, 4 500 kr för distriktsföreningen (DF)
• Årlig avgift på max 1 000 kr, tre gånger klubbavgiften för DF
• På stämman har DF tre röster, klubbarna var sin röst
• Stämman väljer styrelse:
o Ordförande väljs för ett år
o Kassör och sekreterare väljs för växelvis två år
o Två ledamöter väljs för växelvis två år
• Revisor och revisorssuppleant väljs växelvis för två år
• Valbar är myndig medlem i medlemsklubb
• Styrelsen beslutar om uteslutning
• Stämman beslutar om årlig avgift
Målsättningen är att skicka ut det nya förslaget till stadgar (tillsammans med länk till
lagtexten) och kalla till fortsatt konstituerande möte. Samtidigt efterlyses ytterligare
nomineringar till valbara poster.

4. Motioner till Förbundsmötet
Påminde om att sista dag för motioner 15 januari.

5. Skolboule - Nätverk/Kontaktpersoner
Fortsatt utbyggnad av nätverk genom att be klubbarna att kontakta skolor i sitt närområde,
aktivera ungdomar att komma på träningar.

6. Nominering till årets Bouleprestation
Nominering sker via mail senast 31 januari vilket har annonserats.
Styrelsen beslutar. Ej klart om nomineringarna skall offentliggöras.

7. Valberedningen
Valberedningens ordförande, Hannele Kangas, redogjorde för vem/vilka som står till
förfogande för fortsatt arbete i styrelsen (se tidigare utskick).
Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast 15/1.
Hannele betonade vikten av att styrelsen är jämställd, tvingande regler införs till 2025, där
styrelsen skall bestå till minst 40% av respektive kön.
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8. Övriga frågor
a. Medlemssituationen i klubbarna.
Ingen klar bild, men antalet betalda licenser har minskat, orsaken kan vara att det
inte funnits några tävlingar. Kan ändras när restriktionerna släps och tävlingaran dra
igång.
b. Kommunikation
Vår officiella kanal är hemsidan och utskick via epost. Vi lägger även ut info på
Facebook, Twitter och Instagram.
Klubbarna skall själva hålla sig uppdaterade på information i förbundets officiella
kanaler och sprida till sina medlemmar.
Styrelsen kommer inte att delta i några som helst debatter på sociala medier, vi
meddelar oss via våra officiella kanaler.
c. Styrelsemästerskap
Tävlingsidé för att skapa starkare nätverk mellan föreningarna där representanter
från respektive styrelse träffas, spelar boule och umgås. Vi återkommer med detaljer
när det är möjligt att träffas igen.
d. Hallsvenskan Stockholm
Vi återkommer med mer detaljer
Ordförande tackade för ett aktivt möte och ställde frågan om detta var ett bra sätt att kommunicera
på, vilket besvarades jakande.

