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Svenska Bouleförbundet lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för förbundets fyrtioandra
verksamhetsår, 2020.

Medlemsstatistik
Svenska Bouleförbundet (SBF) hade vid verksamhetsårets slut 234 föreningar anslutna med 5 212 licensierade
medlemmar. Antalet licensierade medlemmar har minskat med 500 sedan förra året, antalet föreningar har
minskat med en.
Distrikt
Sydsvenska BF
Wästgöta-Dahls BF
Svealands BF
Östsvenska BF
Hallands BF
Norra Sveriges BF
Göteborgs & Bohusläns BF
Stockholms BF
Summa

Föreningar
32
40
36
31
26
16
24
29
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2131
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1063
837
12 537
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Förbundsstyrelsen (FS)
FS har sedan det ordinarie förbundsmötet 19 september 2020 bestått av:
Herman Thorell, förbundsordförande
mandat till 2021
Carina Lagerlöf, förbundssekreterare
mandat till 2021
Sofia Asp, ekonomiansvarig
mandat till 2022
Jonas Almquist, ledamot
mandat till 2021
Anita Dahlerus, ledamot
mandat till 2021
Carina Forsberg, ledamot
mandat till 2021
Lasse Franck, ledamot
mandat till 2022
Rasmus Kling, ledamot
mandat till 2022
Mattias Thorell, ledamot
mandat till 2022
FS valde vid sitt konstituerande möte Rasmus Kling till vice ordförande.
Carina Lagerlöf meddelade skriftligen i januari 2021 sitt omedelbara utträde ur FS.
Förbundets generalsekreterare (GS) Anders Wiiand har varit adjungerad i förbundsstyrelsen under året.

Arbetsutskottet (AU)
Arbetsutskottet utsågs vid förbundsstyrelsens konstituerande möte och har sedan dess bestått av:
Herman Thorell, förbundsordförande
Carina Lagerlöf, förbundssekreterare
Sofia Asp, ekonomiansvarig
Rasmus Kling, ledamot och vice ordförande
Anders Wiiand, GS

Möten och konferenser
Svenska Bouleförbundets (SBF) ordinarie förbundsmöte sköts på grund av corona upp från april till den 19
september och genomfördes digitalt. Presidiet, FS, valberedningens ordförande samt kanslipersonalen var
samlande gemensamt i Nässjö.
I mars månad ordnades en kommittékonferens där samtliga av förbundets kommittémedlemmar var inbjudna,
tillsammans med förbundsstyrelsen och kanslipersonal. Dagordningen bestod av rutiner för telefonmöten,
utlägg reseersättningar, resebokningar, styrdokument för kommittéerna, ansvarsområden, kommunikation,
med mera. Då coronapandemin var under uppsegling var deltagarantalet relativt lågt och några av deltagarna
valde också att avbryta konferensen under lördagen för att resa hem. På grund av coronapandemin hölls ingen
verksamhetskonferens under hösten.
FS har hållit 13 sammanträden under 2020. På grund av coronapandemin har den absolut dominerande
mötesformen varit digital med några få undantag.
SBF var representerat under Riksidrottsforum den 7–8 november 2020, samt på den extra RF-stämma som
hölls med anledning av en ny organisering av Svensk Antidoping. Vid båda var förbundets representanter
Rasmus Kling, Anders Wiiand och Herman Thorell.
CEP:s kongress hölls i juni (istället för i april) via Zoom. SBF representerades av Kerstin Hjelm och Anders
Wiiand.

Organisationsutveckling
Sedan förbundsmötet har FS och GS initierat en översikt kring organisationen för att säkerställa att arbetet
sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta innefattar bland annat internkommunikation, ansvar och
mandat.

På den första punkten har Teams skapat möjligheter för att kommunicera genom både text och videosamtal.
Dessutom har det gett oss en möjlighet att följa upp de beslut som fattas visuellt vilket ger oss en bra
överblick av att arbetet fortlöper enligt plan.
Vad ansvar och mandat beträffar har vi arbetat för att tydliggöra hur förbundsstyrelsen arbetar vad avser
ansvar, beslutsfattande, och möten. Dessutom har vi tagit fram en rutin för att kommittéer och distrikt i förväg
ska kunna se beslutsunderlag och också ha möjlighet att ha synpunkter innan besluten fattas.

Valberedningen
Kerstin Hjelm, Ronneyby BC, ordförande
Dag Hervieu, Hammarby IF Bouleförening
Ole Janson, Skellefteå Boulekraft IF
Hannele Kangas, Boulesjevikerna
Lennart Wahlberg, Sibirien CP

Disciplinnämnder
SBF:s disciplinnämnd (SBFd)
Björn Jorhede, Gothenburg Boule Bangers - en bouleklubb, ordförande
Hasse Hagberg, Hammarby IF Bouleförening, ledamot
Torsten Lagerkvist, Tyringe Boulegetingarna, ledamot
Anja Lysén, D. E. la Boule, ledamot
Johan Nilsson, Lejonkulan PC Linköping, ledamot
Stefan Berndtsson, Föreningen Boda Boule Fighters, suppleant
Ulf lvarsson, Tyringe Boulegetingarna, suppleant

Norra disciplinnämnden (Nd)
Fredrik Bruce, Maria PC, ordförande
Jan Petschler, IF Bodens Petanque, ledamot
Jörgen Ekholm, BS Spridda Klot Hudiksvall, ledamot
Ilkka Hokkanen, Trollbäckens BC, suppleant
Lennarth Nyman, Nyborg BS, suppleant
Anders Holmberg, Calmar PK, suppleant
Rolf Olsson, Arboga Oppboga BK, suppleant

Södra disciplinnämnden (Sd)
Bertil Tunje, Club Boule la pomme de pin Toarpsdal, ordförande
Fredrik Dahl, Höganäs BK, ledamot
Harald Ottertun, Hindås BK, ledamot
Kenneth Johansson, Varbergs BK Kulknappen, ledamot
Magnus Halleen, D. E. la Boule, suppleant
Stefan Andersson, Lillens Vänner, suppleant
Berit Larsson, Kungsbacka BK, suppleant
Bengt Askvid, Kronängs IF, suppleant

Revisorer
Stefan Norell, auktoriserad revisor, Grant Thornton
Ove Johansson, Föreningen Falken Petanque
Josefin Fors, auktoriserad revisor, Grant Thornton, suppleant
Inga Britt Karlsson, Kronängs IF, suppleant

Domarkommittén (DK)
Gunnar Wåhlberg, Onsala Boule PK, ordförande
Anders Holmberg, Calmar PK, från 2020–09
Johan Nilsson, Lejonkulan PC Linköping
Roger Smedenfeldt, Club Boule la pomme de pin Toarpsdal
Thomas Trobäck, Kulltorps BK
Anders Wiiand, adjungerad GS
DK höll en utbildning med de nationella domarna den 18–19 januari 2020 och arbetade med uppdatering av
domarhandboken. DK använde 2020 den nya arbetsgången vid tillsättande av nationella domare, till SBF:s
nationella tävlingar, som FS beslutat ska gälla från 2018-12- 09. På grund av pandemin under 2020 har
förbundets nationella tävlingar inställts och verksamheten för de nationella domarna har i princip varit
obefintlig.

DK har under året haft ett antal Teams-möten men huvuddelen av arbetet har skett via e-post. Vid DK-möten
har kansliet representerats av en adjungerade tjänsteman. (Idag GS som också är DK:s uppdragsgivare via
FS). DKs ansvarsområde innefattar den kontinuerliga domartillsättningen, svarar på allehanda regelfrågor
samt hanterar samtliga dispensärenden avseende enskilda spelare.

Landslagskommittén (LK)
Lasse Franck, Gothenburg Boule Bangers - en bouleklubb, ordförande, från 2020–09
Kerstin Hjelm, Ronneby BC
Pontus Thuresson, Malmö PK La Boule D'or, till 2020–09
Emil Nilsson, adjungerad förbundskapten
Anders Wiiand, adjungerad GS
Emil Nilsson (Sörbyängens BK) har under året tjänstgjort som förbundskapten för herr-, dam- och U23landslagen. Jimmie Olsen (Halmstad Petank) tjänstgjorde under året som förbundskapten för juniorlandslaget
och avslutade därefter det uppdraget. Jimmie ska ha stort tack för den tid och det engagemang han har ägnat
landslagsverksamheten de senaste åren!
År 2020 har präglats av den pandemi som redan i början av året drabbade världen. Som en följd av den har
inga mästerskap – utöver ett distans-EM i precisionsskytte som initierades och arrangerades av det danska
petanqueförbundet – kunnat genomföras.
23 lag från 14 nationer deltog i Distans-EM i precisionsskytte där Sverige 2 – Peter Bengtsson, Tim
Duvenfelt, Jonas Jacobsen, Ivar Liljegren och Annelie Westin – tog sig till semifinal och Sverige 1 – (Frida
Brage, Simon Cohen Scalie, Tove Orrbeck, Robert Ulfsson och Simon Åkesson) – till kvartsfinal. (Båda de
svenska lagen fick se sig slagna av värdnationen Danmark och guldet gick slutligen till Tyskland.)

I årets början hann emellertid ett herrlandslag delta i den
internationella tävlingen Fyrlingen i Borås: Leo Brood
Björk, Jonas Jacobsen, William Silfverberg och Simon
Åkesson representerade Sverige som tog sig till finalen
där landslaget inte lyckades besegra lag
Rizzi/Andersson/Johansson/Ulfsson utan fick nöja sig
med priset för bästa svenska lag.
LK har i likhet med alla andra kastats mellan hopp och förtvivlan under året. Upprepade gånger har nya
verksamhetsplaner gjorts och behövt förkastas. All verksamhet har fått ske på distans, såväl inom kommittén
som i landslagstrupperna. Det gäller förstås också alla kontakter med andra förbund, där LK har sett till att
hålla sig à jour med de planer och beslut som har kommit från CEP och FIPJP.

SM-kommittén (SMK)
Mattias Thorell, Club La Boule De Trix, ordförande, från 2020–09
Tommy Gustafsson, Gothenburg Boule Bangers - en bouleklubb, från 2020–09
Fredrik Dahlén, från 2020–09
Herman Thorell, Club Boule la pomme de pin Toarpsdal, från 2020–09
Pontus Thuresson, Malmö PK La Boule D'or, till 2020–09
Maria Bergström, Föreningen Boda Boule Fighters, till 2020–09
Marie Eriksson, adjungerad Centercourt, till 2020–09
Roger Smedenfeldt, Club Boule la pomme de pin Toarpsdal, adjungerad DK
Anders Wiiand, adjungerad GS
En ny SM-kommitté tillsattes efter förbundsmötet 2020 och är till stora delar ny. Arbetet med att konstituera
kommittén startade omgående efter förbundsmötet.
Årets Boule-SM i Jönköping ställdes in på grund av covid-19. På grund av det inställda arrangemanget
beslutades det att istället tilldela Jönköping Boule-SM 2022, då förhandlingar med Lindvallen som arrangör
2021 kommit långt.
Under året som gått har kommitténs fokus allt mer legat på SM
2021, ett SM som har potential att bli magiskt vackert och bra.
Arrangören står beredd att ta emot oss, nu hoppas vi på ett
ljusare år och att vi har möjlighet att åter samlas vecka 29.
SM-kommittén har haft regelbundna digitala träffar. Dessutom
har kommittén haft digitala möten med kommande arrangörer,
samt några fysiska möten med bland annat Skistar på plats i
Lindvallen.

Tävlingskommittén (TK)
Mattias Thorell, Club La Boule De Trix, ordförande
Ingrid Whalbin, Sibirien CP
Lotta Larsson, Sörbyängens BK från 2020–09
Henrik Hugosson, Lindome Boule från 2020–09
Kjell Andersson, Malmköpings IF Boule från 2020–09
Bengt Ydnäs, Boule von Platen, till 2020-06
Herman Thorell, Club Boule la pomme de pin Toarpsdal, till 2020-08
Marie Björklund, adjungerad anställd

TK har 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvarat för frågor och administration som rör regionala, nationella och internationella sanktioner
ansvarat för frågor och administration som rör sanktion av förbundsarrangemang
etablerat kontakt med arrangörer för de olika arrangemangen
genomfört seedning av SBF anordnade tävlingar där seedning skall genomföras
jobbat med utveckling och förnyelse av SBF:s tävlingsarrangemang
reviderat SBF:s tävlingsbestämmelser
varit förbundsstyrelsen behjälplig i frågor som rör tävlingsverksamheten
påbörjat en tävlingsutredning
varit en del i arbetet med covid-19.

TK hade under hösten 2020 ett fysiskt möte där fokus låg på att:
•
•
•
•
•

gå igenom de regionala sanktionsansökningar som inkommit
gå igenom de ansökningar av förbundsarrangemang som inkommit
revidera tävlingsbestämmelserna
påbörja arbetet med tävlingsutredningen
ta fram ett årshjul för att få överblick, samt se till så att alla förbundsarrangemang har samma tidsplan
gällande inbjudan, anmälan, betalning och så vidare.

Under höstmötet var Mattias Ehring inbjuden, för att ge sin syn på tävlingsboule, något som kommer
användas i tävlingsutredningen. DK var med och diskuterade tävlingsbestämmelser, ett viktigt inslag på
höstmötet.
Sammansättning i kommittén är relativt ny, tre helt nya har klivit in. De har varit mycket delaktiga och tagit
ett stort ansvar i att leda och utveckla tävlingsverksamheten. TK har under året haft möten via Teams, vilket
har fungerat bra och det är något vi kommer fortsätta ha. TK har också diskuterat enklare frågor via vår
Messenger grupp, ett snabbt och smidigt kommunikationssätt.
I övrigt så har året präglats av covid-19, Svenska Cupen Dam
var det enda förbundsarrangemang som genomfördes och
Coccinelle PC från Malmö vann. Inomhus-SM för klubblag
genomfördes till viss del, kvalhelgen genomfördes och 8 lag
var laddade för finalspel i Lindome, men tyvärr gick det inte
att genomföra så dessa 8 lag har en plats i slutspelet 2021. Om
det blir av får framtiden utvisa.
Det har varit en kort säsong, tidigt på året ställdes alla regionala tävlingar samt förbundsarrangemang in, lokal
tävlingsverksamhet pågick, men stängdes helt ner i april och maj, återupptogs under några månader men
stängdes sedan ner i november igen.
TK vill tacka er alla för året som gått, arrangörer, klubbar och medlemmar. Ni har gjort ett fantastiskt arbete
med att stoppa smittspridningen, och vi ser nu fram emot 2021 och hoppas på en mer normal
tävlingsverksamhet.

Ungdomskommittén (UNK)
Christer Pettersson, Quatre BS, ordförande
Ulrika Gonzalez Hedqvist, Sörbyängens BK, från 2020–10
Henrik Roolf, Landvetter BK, från 2020–10
Eva-Karin Ingelstedt, Tyringe Boulegetingarna, från 2020–10
Maria Bergström, Föreningen Boda Boule Fighters, till 2020–10
Annette Rudin, Sörbyängens Bouleklubb, till 2020-10
Niklas Holmström, Hammarby IF, till 2020–10
Frida Milevi, adjungerad anställd

Ungdomsverksamheten
Förbundets ungdomsverksamhet utgår från Svenska Bouleförbundets barn- och ungdomspolicy samt
Riksidrottsförbundets riktlinjer gällande barn- och ungdomsidrott. Under verksamhetsåret har flera
ungdomsaktiviteter genomförts varav de flesta i annan regi men UNK har varit på plats och stöttat.

Tullen Petanque 31/1–2/2 2020
Detta är inte ett förbundsarrangemang längre men vi hade ledare från UNK på plats.
Klubbarna Sörbyängens BK och Ista´n Boule var arrangörer. Totalt deltog 28 stycken ungdomar. Detta är en
väldigt uppskattad aktivitet.

Nationellt Ungdomsläger 2–5/7 2020
Den 2–5 juli arrangerades förbundets nationella ungdomsläger i Rättvik. Arrangemanget skedde i samarbete
mellan UNK, Svealands Bouleförbund, Föreningen Boda Boule Fighters PK och Knektens Bed and
Breakfast.

Prins Bertils Junior Cup 2020
Den 2 - 4 oktober samlades ungdomar för att göra upp i årets juniorcup.
Spelet skedde som vanligt i Prins Bertils Boulehall och boende på
Bosön. Totalt deltog 13 lag och vinnare av årets upplaga blev Tim
Duvenfelt och Povel Björk, Stockholms Bouleförbund.

Strul
Strul är ett läger som arrangerades i Landvetter av föreningen Landvetter BC den 31/10 - 2/11. Då vi i UNK
vill uppmuntra föreningar och distrikt som arrangerar ungdomsaktiviteter var några av oss på plats.

Utvecklingskommittén med utbildningsansvar (UUK)
Utvecklings- och utbildningskommittén slogs ihop till en kommitté i enlighet med verksamhetsplanen för
2020. Ingen verksamhet har genomförts under året.

Utmärkelser
Förtjänsttecken
Brons
Bjarne Axelsson, Simrishamns BF Sillboularna
Hans Fogelqvist, BK Rövarekulan
Anders Johansson, Wästgöta-Dahls BF
Laila Kindberg, Simrishamns BF Sillboularna

Silver
Kerstin Hjelm, Svenska Bouleförbundet/CEP

Guld
Gunnel Andersson, Simrishamns BF Sillboularna
Sten-Erik Nilsson, BK Rövarekulan
Carsten Rosqvist, Kävlinge BS
Roger Svensson, Sydsvenska BF

Nisse Warbergs minnesstipendium
Gunnar Sandberg, 018 PS

Prins Bertils minne
Årets förening – Inga nomineringar
Årets ledare – Inga nomineringar
Årets junior – Ingen utdelning på grund av coronapandemin
Årets dam - Ingen utdelning på grund av coronapandemin
Årets herr - Ingen utdelning på grund av coronapandemin
Årets veteran - Ingen utdelning på grund av coronapandemin

Årets bouleprestation
Damdubbellandslaget; Jessica Johansson och Matilda Boström.

Kansliet
Anders Wiiand, generalsekreterare
Marie Björklund, förbundsadministratör
Frida Milevi, utvecklingsansvarig
Personalansvarig i FS var Kerstin Hjelm fram till förbundsmötet i september och därefter Herman Thorell.
Kansliet har under året skött förbundets löpande administration, medlemskontakt samt stöttning till förbundets
olika kommittéer och arbetsgrupper. Kansliet ansvarar för att av RF erhållna medel samt kontakter,
samarbeten och projekt med externa parter, fortlöpande administreras och upprätthålls.
Året 2020 kommer gå till historien som året som inte liknande något föregående år och vars like vi
förhoppningsvis slipper uppleva igen. Kansliet har i dessa tider ställts inför ett antal utmaningar, varav kan
nämnas bevakning av ständigt nya rekommendationer, råd, regler och anvisningar från regeringen, berörda
myndigheter och RF. RF har bedrivit ett föredömligt ledningsarbete för att hjälpa alla specialidrottsförbund i
tider av osäkerhet. För kansliets del, främst Anders Wiiand har detta inneburit deltagande i otaliga möten och
informationstillfällen, såväl dagtid som kvällstid och under helger och ledigheter.
Kansliet har i möjligaste mån försökt ställa om sin verksamhet för att fungera även efter att Idrottens Hus i
Stockholm inte längre rekommenderades som arbetsplats. Från mitten av mars har distansarbete i största
möjligaste mån skett. Under månaderna maj och juni var personalen dessutom permitterad en dag i veckan då
SBF valde att utnyttja den möjlighet som regeringen införde med korttidspermittering.

Nya arbetsuppgifter har tillkommit under året då all lönehantering har ”hämtats hem” till kansliet som en
besparingsåtgärd. Marie Björklund har föredömligt hanterat detta utan att något ”hack i skivan” kunnat
märkas. På samma gång har SBF även bytt redovisningstjänst, även detta fördömligt hanterat av Marie,
Anders och FS.
Förbundsmötet, som ursprungligen skulle ha hållits i april, sköts på framtiden och genomfördes andra helgen i
september, denna gång digitalt. För första gången höll SBF både inför-möten och förbundsmöte helt och hållet
digitalt med skapligt lyckat resultat. Åtskilliga timmar av förberedelsearbete föregick denna intensiva
förbundsmötesvecka och lättnaden var stor när förbundsmötet avslutades och allt hade fungerat, så bra som
något kan tänkas göra den första gången något nytt arrangeras.
För utvecklingskonsulenten Frida Milevi har året inneburit ett övertagande av licenshanteringen förutom det
intensiva arbete som bedrivits tillsammans med UNK där aktiviteten varit och är hög. RF:s speciella satsning
på äldre har Frida också projektledarrollen i, vilket för hennes del inneburit såväl möten, utbildningar som
uppsökande verksamhet bland våra föreningar. Skolboule och RF:s Rörelsesatsning är andra projekt vi deltar i
via vår konsulent.

Ekonomi
Räkenskapsåret har i stor utsträckning präglats av pandemin covid-19 som innebar att i princip all nationell
tävlingsverksamhet blev inställd under året. Nästan alla konferenser, utbildningar och mötesplatser ställdes in.
Förbundsmötet sköts upp från april till september och genomfördes digitalt. Personalen korttidspermitterades
under juni och juli. Därefter har vi sett behovet av att personalen arbetar som vanligt. Det löpande arbetet har
inte förändrats med planering och administration av en tävlingsverksamhet redo att starta upp så snart det ges
möjlighet. Det dagliga stödet till föreningar och medlemmar har om möjligt varit ännu större under pandemin.
Samtliga mästerskap blev inställda eller framflyttade till år 2021. I skrivande stund är det ännu oklart vilka
mästerskap som kommer att genomföras under år 2021. Med anledning av de framflyttade mästerskapen har
förbundsstyrelsen valt att avsätta medel i budgeten 2021 motsvarande den budget som var fastställd för
mästerskap år 2020.
Att verksamheten ställdes in eller ställdes om återspeglas i resultatet för året. Att förbundsmötet genomfördes
digitalt istället för fysiskt innebar till exempel en besparing på över 100 000 kr. Årets resultat ger en möjlighet
att avsätta medel till det nya tävlingsadministrativa systemet (ett nytt SBF Online). Förbundsstyrelsen har
därför valt att lägga ett förslag till förbundsmötet om att göra en disposition på 300 000 kr av årets resultat. Ett
nytt system innebär en stor investering och att avsätta medel till detta ett år när den möjligheten finns känns
därför självklar.
År 2020 var det första året med det nya stödsystemet från RF. Stöd beviljas nu i tvåårsperioder och är indelade
i olika kategorier. Det finns tre former av stöd: organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd. Vad
verksamhetsstöden får användas till är reglerat och medel som inte har använts vid periodens slut skall
återbetalas till RF. En reservation av icke utnyttjade verksamhetsstöd finns därmed i årsredovisningen.
Nuvarande period avser år 2020–2021 och är en övergångsperiod innan stödsystemet kommer att gälla fullt ut
från och med år 2022. Övergångsperioden innebär att förbunden under år 2020 fick 90% av sitt tidigare SFstöd och under år 2021 får 80% av sitt tidigare SF-stöd. Det indikativa stöd som har redovisats för år 2022–
2023 ser positivt ut för SBF och vi kommer fortsatt ha bra täckning genom organisationsstödet för en
fungerande och bra verksamhet avseende kansli, administration och organisationsutveckling.
Förbundet har under året sett över sina fasta kostnader. Besparingar har gjorts eller kommer att göras genom
bland annat två arbetsplatser istället för tre på Idrottens hus, byte av redovisningsbyrå och övertagande av
lönehanteringen från en extern byrå. Förbundsstyrelsens kostnader avseende möten var på grund av pandemin
lägre under året. Möten i digital form är något styrelsen kommer att fortsätta med. Antalet fysiska möten
kommer att minska och därmed minskas även styrelsens kostnader.

Projekt och utredningar
Idrott för äldre
RF fick innan coronapandemin slog till ett uppdrag av regeringen att genomföra projektet Idrott för äldre
(IFÄ). Den första delen av projektet inleddes under våren 2020 där alla förbund som var intresserade fick
delta i projektet genom att genomföra en kartläggning inom sin egen verksamhet. SBF anmälde sig självklart
till detta. Den kartläggning vi genomförde hade fokus på att se över om flertal medlemmar i SBF spelade
boule i andra pensionärsverksamheter bland annat PRO och SPF. SBF tog också kontakt med
pensionärsorganisationerna för att se hur stor andel som har boule i sin verksamhet. Kartläggningen visade att
flertal av våra medlemmar deltar i dessa typer av verksamheter och att boule är en populär aktivitet i dessa
sammanhang.
RF delade in projektet i tre delar, utöver den ovan nämnda kartläggningen valdes ett antal RF SISU distrikt ut
som pilotdistrikt. Dessa distrikt arbetar lite olika med projektet men i de delar som handlar om att skapa
aktiviteter för äldre har vi sett att boule finns med på flera ställen. Den sista delen av projektet under år 2020
bestod av ett verksamhetsbidrag som föreningar med verksamhet för medlemmar över 65 år kunde söka. Runt
110 bouleföreningar sökte detta bidrag. Det här är ett tillfälligt stöd från regeringen till RF kopplat till
målgruppen 65+ men vår förhoppning är självklart att det är ett stöd som kommer att förlängas.

Hanteringen av covid-19
Under året har förbundsstyrelsen aktivt arbetat med strategier för att hantera
alla de utmaningar som dykt upp i samband med coronapandemins framfart.
Förutom att vi har försökt följa Folkhälsomyndighetens och regeringens olika
presskonferenser för att skaffa oss en överblick av läget har vi sett till att ha
representanter med på de digitala informationsmöten som RF återkommande
har kallat till. Med direkt stöd av de tolkningar, bestämmelser och svar RF har
lämnat där har förbundsstyrelsen sedan fattat sina beslut.
Helt avgörande för FS beslut har också den ytterst värdefulla hjälp vi har fått av vår så kallade coronagrupp
varit. Coronagruppen har sedan hösten 2020 fungerat som remissinstans för alla coronarelaterade frågor.och
består av följande personer:
• Mari Milton, Lejonkulan PC, vårdenhetschef vid infektionskliniken i Linköping som förestår en
pandemiavdelning.
• Ninette Hansson, Quatre Boules, gick i pension för några år sedan men hann innan dess med att arbeta
som sjuksköterska i 38 år. På infektionskliniken i Malmö arbetade hon både som sjuksköterska och
avdelningsföreståndare.
• Renate Olsson, Halmstad Petank, arbetar som anestesi- och intensivundersköterska, bland annat med
covidpatienter, på Hallands sjukhus.
• Dessutom ingår Lasse Franck som representant för styrelsen.
Coronagruppens kunskap har varit viktig och betytt att förbundsstyrelsen kunnat ta trygga och välgrundade
beslut. Utöver coronagruppen har TK bidragit med sin kunskap kring de tävlingsrelaterade frågorna och gett
styrelsen ytterligare genomarbetade underlag att luta sig mot.

Slutord
När vi klev in i 2020 var allt fortfarande som vanligt. Vi förberedde tävlingar, konferenser, förbundsmöten
och utbildningar. En hel del av det där kom av förklarliga skäl på skam, men samtidigt har vi hittat nya vägar i
ett landskap som på många sätt helt har ritats om. Vi har tvingats tillbaka men kämpat oss fram.
Coccinelles damer blev den enda vinnaren i förbundets tävlingsverksamhet. Man vann en spännande
final mot AIK och kan titulera sig som mästare av Svenska Cupen Dam 2020, den enda titeln som vi faktiskt
delade ut när vi summerar tävlingsåret. I övrigt har det blivit framflyttat och inställt. Internationellt fick vi inte
ett enda mästerskap att sätta tänderna i och TV-bilderna från de större tävlingarna i Frankrike kändes till slut
exotiska. Men samtidigt ger de en förhoppning om det normala, snart är vi tillbaka där vi ska vara och det vi
längtar efter.
Digitala mötesformer har gjort sitt stora intåg i idrottsrörelsen. Allt från årsmöten och
styrelsesammanträden till regionala utbildningstillfällen har gått från fysiska träffar med fika och timmar i bil,
till att snabbt ses via datorskärmen med om möjligt sin egen kaffekopp som sällskap. Det har öppnat nya
världar för oss, men samtidigt tagit bort en del av glädjen. I framtiden både hoppas och tror jag att vi kan
plocka fram det bästa av dessa världar och göra det ideella engagemanget smidigare och mer lättillgängligt,
men utan att ta bort det viktiga med att faktiskt möta människor på riktigt.
Det sena förbundsmötet gjorde också det sitt till när vi ska sammanfatta det märkliga i 2020. Först i
september hölls förbundsstämman men det var endast ett fåtal som samlades fysiskt, medan resten anslöt via
den digitala plattformen Easymeet. Mångårige förbundsjätten och förbundsordföranden Pontus Thuresson
tackade för sig tillsammans med en handfull styrelseledamöter och en ny kraft klev in. Sedan dess har den nya
styrelsen arbetat aktivt och förtjänstfullt tillsammans med kanslipersonal, kommittéer och andra engagerade
för att förvalta och utveckla verksamheten. Förbundsstyrelsen arbetar sedan årsmötet med en
organisationsutveckling där målet är att få hela vår verksamhet att komma närmare varandra, att skapa insyn
och förståelse tidigt i de olika processerna. Till stor del handlar det om att fortsätta redan påbörjat arbete och
att utföra de beslut som är tagna på förbundsmötet, men det finns också en hel del nya och goda initiativ.

