Styrelseförslag
Styrelseförslag 1 – Stadgerevidering: Sammansättning av styrelse m.m.
Riksidrottsmötet 2021 beslutade att ändra lydelsen vad gäller könssammansättning i styrelser och
valberedningar. Numera är lydelsen i 11 kap. 4 § 4 p. RF:s stadgar:
SF ska (…)
i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera
kön ska vara representerat med minst 40 procent i styrelser och valberedningar om gruppen är fyra
personer eller fler, samt att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska
bestå av kvinnor och män (…).
Enligt tidigare formulering räknades inte ordföranden in i 40/60-principen avseende jämn
könsfördelning, vilket kunde skapa situationer där en lämplig ordförande i stället var tvungen att
väljas till ledamot för att uppfylla stadgekravet. I den nya skrivelsen räknas ordföranden in i
könsfördelningen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
•

Att ändra SBF:s stadgar § 1.5 enligt följande förslag:

Nuvarande lydelse
§ 1.5 Sammansättning av styrelse m.m.

Förslag ny lydelse
§ 1.5 Sammansättning av styrelse m.m.

Förbundsstyrelsen och valberedningen ska
bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska
vara representerat med minst 40 procent av
ordinarie ledamöter i styrelsen och med hälften
av ordinarie ledamöter i valberedningen. SDF
och dess valberedningar ska bestå av kvinnor
och män.

Förbundsstyrelsen och valberedningen ska
bestå av kvinnor och män och vartdera könet
ska vara representerat med minst 40 procent.

Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka
för att styrelser, valberedningar, kommittéer
och andra organ får sådan sammansättning att
jämställdhet mellan kvinnor och män nås och
att ungdomar ingår.

SDF:s styrelser och dess valberedningar ska
bestå av kvinnor och män.
Förbundet, SDF och föreningar ska verka för att
styrelser, valberedningar, kommittéer och
andra organ får sådan sammansättning att
jämställdhet mellan kvinnor och män nås och
att ungdomar ingår.

Styrelseförslag 2 – Förändring av normalstadgarna
Normalstadgarna för Svenska Bouleförbundets specialidrottsdistriktsförbund är i behov av en
generell uppdatering för att stämma överens med SBF:s och RF:s stadgar. Av denna anledning
föreslår förbundsstyrelsen en uppdatering.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
•

Att ändra normalstadgarna för Svenska Bouleförbundets specialidrottsdistriktsförbund
enligt bilaga 1 – Normalstadgar för Svenska Bouleförbundets
specialidrottsdistriktsförbund.

Förslag från Disciplinnämnden
Disciplinnämndens utredning angående SBF:s bestraffningsorganisation
Bakgrund
Förbundsmötet 2021 beslöt att genom stadgeändring överföra uppgiften att tillsätta de två
regionala disciplinnämnderna från distriktsförbunden till förbundsmötet.
Under den debatt som föregick förbundsmötets beslut framgick att övervägande skäl talade för att
de båda regionala nämnderna borde slås samman till en. Förbundsmötet bedömde därvid att om än
en sådan lösning vore önskvärd funnes inte tillräckligt underlag för att vid sittande möte ta ställning
till stadgemässiga konsekvenser av denna förändring.
Förbundsmötet beslöt därför att uppdra åt Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd (SBFd) att
tillsätta en arbetsgrupp för att intill 2022 års förbundsmöte utreda stadgemässiga förutsättningar för
att slå ihop de då inrättade regionala disciplinnämnderna (Sd och Nd) till en enda rikstäckande
nämnd.

Arbetsgruppen
SBFd utsåg vid sammanträde den 3 maj en arbetsgrupp bestående av Björn Jorhede, Johan Nilsson
och Hasse Hagberg att med bistånd av SBF:s generalsekreterare Anders Wiiand genomföra
förbundsmötets uppdrag.
Då Anders Wiiand avslutat sin anställning under hösten 2021 har han lämnat gruppen.
Gruppen har haft 10 möten via Teams, e-post och telefon.
Arbetsgruppen utarbetade ett förslag som remitterades den 10 nov 2021 till förbundsstyrelsen och
samtliga distrikt. De bereddes tillfälle att senast den 15 dec yttra sig över förslaget.
Yttranden inkom från förbundsstyrelsen samt Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund.
Arbetsgruppen har därefter sammanträtt på nytt och därvid tagit ställning till de två inkomna
yttrandena.
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Sammanfattning av förslaget
Arbetsgruppen föreslår förbundsmötet att besluta:
•
•
•
•
•

Att slå ihop Norra och Södra Disciplinnämnderna till en disciplinnämnd,
att kalla den för SBF Disciplinnämnd (Dn),
att Dn ska bestå av åtta ledamöter,
att kalla den nuvarande SBF Disciplinnämnd (SBFd) för SBF Överklagandenämnd (Ön) och
att denna i övrigt är stadgemässigt oförändrad, samt
att ändra förbundsstadgarna och distriktens normalstadgar enligt bifogade förslag.

Ställningstaganden
Arbetsgruppen har sett som sitt uppdrag att ta ställning till följande frågeställningar:
Varför en nämnd i stället för två?
Vi har betraktat som självklart att disciplinorganisationen ska innefatta en överklagandemöjlighet.
Det vill säga att vår organisation ska ha två instanser. 2021 års förbundsmöte beslöt att den lägre
instansen liksom tidigare skulle utgöras av två regionala nämnder, men i stället för att utses av
distrikten skulle de båda tillsättas av förbundsmötet. Den nordliga skulle då besluta i ärenden från de
sydliga distrikten och vice versa.
Vidare bedömde arbetsgruppen att det ringa antalet årliga disciplinärenden i förening med den
relativt stora personalomsättningen i nämnderna riskerar att ge kvalitativa försämringar i deras
arbete.
Nämnderna utses båda formellt av samma instans, nämligen förbundsmötet. Någon skillnad i
arbetsuppgifter eller geografisk orientering föreligger inte enligt den nuvarande organisationen. Skäl
för två nämnder saknas.
Hur ska nämnden utses?
En förutsättning för att skilja disciplinorganisationen från förbundsstyrelsens och
distriktsstyrelsernas arbete är att den utses av förbundsstämman. Eftersom lokal förankring ändå är
eftersträvad föreslås att varje distriktsförbund ges en stadgemässig skyldighet att till SBF:s
valberedning föreslå två representanter, en man och en kvinna, till den nya sammanslagna
nämnden.
I nuvarande stadgar föreskrivs att distriktens årsmöten ska föreslå ledamöter i de regionala
disciplinnämnderna och inge förslagen till SBF:s valberedning. Då distriktens årsmöten kan hållas
före utgången av mars och förbundsmötet någon gång i april kan det i praktiken bli omöjligt för SBF:s
valberedning att utföra sina uppgifter i sådan tid att dess förslag kan utsändas i stadgeenlig ordning
till förbundsmötets ledamöter. Arbetsgruppen föreslår därför att nomineringarna i stället ska åligga
distriktsstyrelserna. Dessa nomineringar kan då i likhet med motioner och övriga nomineringar
föreskrivas att ske senast den 15 januari.
Distriktens årsmöten har ändå kvar möjligheten att besluta om alternativa förslag att framföras
direkt till förbundsmötet.
Valberedningens förslag till förbundsmötet ska innehålla en ledamot från varje distrikt där hänsyn
bland annat är tagen till önskvärd könssammansättning i nämnden.
Valberedningen ska också föreslå ordförande i nämnden bland de åtta ledamöterna.
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Nämndledamöterna utses enligt förslaget på två år växelvis.
Könsfördelning?
I normalfallet eftersträvas inom RF könsmässig lika fördelning i styrelser på alla nivåer. Det är
givetvis önskvärt att också disciplinnämnderna ska ha en sådan fördelning. I nuläget omfattas inte
nämnderna av en föreskrift om lika könsfördelning. Den föreslagna nomineringsproceduren bör dock
tillgodose rimligt ställda krav.
Stadgemässiga konsekvenser?
I det stadgeförslag som lämnas går vi vidare med den eftersträvade självständigheten för
disciplinorganisationen. Det kan då ifrågasättas om den ska ingå i förbundsstadgarnas 4 kapitel som
handlar om förbundsstyrelsen (§ 4.7, Bestraffningsärenden). Den kanske borde få ett eget kapitel.
Ett sådant förslag får emellertid andra konsekvenser som ligger utanför disciplinnämndens uppdrag.
Vi föreslår därför att frågan får anstå tills det är dags för en mer övergripande stadgerevision.
Nämndernas arbetsrutiner?
För närvarande regleras disciplinnämndernas arbete av RF:s stadgar samt de Rutiner för
Disciplinärenden som utarbetats av förbundskansliet. Dessa utgör ett slags icke stadgereglerad
arbetsordning och ligger utanför arbetsgruppens uppdrag. Gruppen föreslår att de anpassas i
tillämpliga delar genom förbundsstyrelsens försorg men då eventuellt efter hörande av
disciplinorganisationen.
Övergångsbestämmelser?
När det gäller övergången från två regionala nämnder till en gemensam disciplinnämnd föreslås att
den nya Dn inrättas efter årsmötet 2023 då alla distrikt har haft möjlighet att göra de förändringar
som krävs. Det betyder att de ordinarie ledamöter som väljs på två år av förbundsmötet 2022
kommer att från och med år 2023 ingå i den sammanslagna nämnden. Suppleanternas mandat
föreslås upphöra vid samma tillfälle.

Beslut
Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd beslöt vid sammanträde den 26 januari 2022 att anta
arbetsgruppens förslag som sitt eget och att överlämna det till förbundsstämman för beslut.
Vid sammanträdet deltog Björn Jorhede, Hasse Hagberg, Johan Nilsson, Ulf Ivarsson, Jeanette
Olofsson och Stefan Berndtsson.

Björn Jorhede
ordförande

Johan Nilsson
sekreterare

Förslag till beslut
Disciplinnämnden föreslår förbundsmötet besluta:
•
•

Att besluta enligt ovan att-satser
Att uppdra åt förbundsstyren att uppdatera rutinerna för disciplinnämnderna i enlighet
med de uppdaterade stadgarna.
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Motioner och förbundsstyrelsens yttrande
Motion 1: Enhetlig klädsel – Varbergs BK Kulknappen
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1
Motionären anser att det är dags att återgå till den gamla definitionen av enhetlig klädsel och det
tidigare regelverket som enligt motionären vunnit allmän acceptans.
Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikter att likadana kläder bidrar till ökad klubbkänsla och
gemenskap samt att det är viktigt för publiken att det går att se vilket lag spelarna spelar i.
Förbundsstyrelsen ser dock också problematiken med de gamla reglerna som har stötts och blötts i
väldigt många år men likväl förblivit en källa till stor osäkerhet för såväl domare som spelare.
Genom det nya regelverket läggs ansvaret för enhetligheten, för att skapa den önskade
gemenskapen och klubbkänslan, på föreningarna i stället för att det krävs av domarna att de ska
avgöra när en tröja är så urtvättad att den har bytt nyans.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
Att motionen avslås.
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Motion 2: Ta bort damklass – Roxen PC

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2
Motionären anser att det är dags att ta bort tävlingsklassen dam eftersom det inte finns några
anledningar att dela upp spelare baserat på kön i boule.
Förbundsstyrelsen delar inte motionärens syn att damklassen är överflödig då den är populär och
utvecklande för många som väljer att spela i den. Dessutom är damklassen en internationellt erkänd
och viktig klass som även framgent bör finnas i Sverige.
Däremot delar förbundsstyrelsen motionärens åsikt att herrklassen också i internationella
sammanhang borde omvandlas till en öppen klass och har efter beslut på förbundsmötet 2011
uppgiften att arbeta för att så ska ske – även om den frågan inte alls står på den internationella
dagordningen för närvarande.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
Att motionen avslås.
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Motion 3: Ändra försäkringen – Roxen PC
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3
Motionären anser att alla medlemmar tillhörande medlemsförening inom Svenska Bouleförbundet
ska inneha en försäkring. Förbundsstyrelsen delar motionärens synpunkt och började under 2021 att
titta på en möjlig lösning för att alla medlemmar anslutna till en förening ska kunna känna sig trygga
med en försäkring.
I dag betalar SBF en premie motsvarande 6 000 licensierade medlemmar – det ungefärliga antal SBF
hade vid tecknandet. Att försäkra förbundets drygt 12 000 medlemmar skulle innebära en
kostnadsökning på cirka 90 000 kronor. Jämfört med årets licensantal, skulle ökningen bli kring
115 000 kronor.
Utmaningen med att genomföra motionens önskan är tvåfaldig: dels handlar det om tillförlitligheten
i dagens medlemsredovisning från föreningarna, dels om möjligheten att administrera och praktiskt
fakturera samt kontrollera betalningarna från föreningarna. Redan i dag är licenshanteringen och det
praktiska arbetet runt denna så omfattande att det utgör en oskäligt stor andel av personalens
arbetstid. Vår ambition är att lösa det problemet genom nya system för hantering av bland annat
licenser – ett arbete som redan har påbörjats (se verksamhetsplan).
Men förbundsstyrelsen håller med om att en förändring är önskvärd och föreslår därför att en
separat avgift på 15 kronor per medlem införs, att den avgiften ska betalas samtidigt som
klubbavgiften och baseras på de medlemsuppgifter som föreningarna årligen uppdaterar i antingen
IdrottOnline eller annat av SBF anvisat system. Förbundsstyrelsen föreslår samtidigt att
licensavgiften som en konsekvens sänks med 15 kronor så snart den separata försäkringsavgiften är
införd. Förbundsstyrelsen föreslår att detta sker så fort det är praktiskt genomförbart att
administrera med hjälp av ett nytt system och som målsättning har att det hela är på plats till 2024
års ingång. Till dess föreslår förbundsstyrelsen att förbundet bär merkostnaden inom ramen för sin
befintliga budget och möjliggör att alla SBF:s föreningsmedlemmar omfattas av försäkringsskydd
redan från och med år 2023.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
Att motionen därmed anses besvarad.
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Motion 4: Ta bort klubb-bundna tävlingar – Roxen PC

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4
Motionären anser att klubbtillhörigheten är ett hinder för att kunna sätta samman de bästa lagen
och på lång sikt skapa möjlighet att nå internationell framgång.
Förbundsstyrelsen är av åsikten att de få klubbundna tävlingar som finns är viktiga för att bibehålla
föreningens viktiga roll och skapar möjlighet att stärka både klubbkänslan och föreningslivet i stort.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
Att avslå motionen.

OBS! Noteras ska att ungdomar (ungdom utan gränser) utgör ett viktigt undantag på SM där det
viktigaste är att så många ungdomar som möjligt får möjlighet att delta.
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Motion 5: Licens för alla medlemmar – Roxen PC
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5
Motionären vill att alla boulespelare automatiskt och kostnadsfritt får en tävlingslicens, att frågan
kring dubbla medlemskap ska utredas och att ett sätt att hantera detta ska implementeras till 2023.
Motionären anser att detta ska finansieras genom att låta de medlemmar som inte önskar ha licens
betala 100 kronor mer än de gör i dagsläget.
Förbundsstyrelsen har under flera år arbetat med en licensutredning som avslutades 2021 med
slutsatsen att medlemmarna gillar dagens licensmodell. Det är positivt att medlemmar kan välja om
de aktivt vill delta i förbundets tävlingsverksamhet eller inte. För att locka fler medlemmar att skaffa
licens finns en introduktionslicens för samma kostnad som motionären föreslår.
Motionärens förslag kräver att samtliga medlemmar registreras och hanteras i SBF Online – ett
arbete som redan med dagens antal licensierade medlemmar tar mycket tid för både föreningarna
och förbundets kansli. Att såväl förenings- som förbundsadministratörer dessutom ska hantera
medlemmar som inte har för avsikt att tävla är inte rimligt.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
Att avslå motionen.
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Motion 6: Förändring av årsavgiften – Roxen PC

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6
Motionären anser att årsavgiften bör vara proportionerlig till antalet medlemmar i föreningen och
inte fast som den är i dagsläget. Som grund för detta ska registret i Idrott Online användas.
Förbundsstyrelsen delar inte åsikten att det är orimligt med en enhetlig årsavgift eftersom alla
föreningar – oavsett storlek – har samma rättigheter och skyldigheter inom organisationen, vilket i
sin tur medför samma arbetsbelastning för förbundets kansli.
Förbundsstyrelsen anser inte heller att årsavgiften på 150 kr per medlem i motionärens exempel är
speciellt hög eller utgör en anledning att förändra dagens avgiftsmodell.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
Att avslå motionen.
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Motion 7: Förändra uträkning av ombud – Roxen PC

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7
Motionären anser att antalet licenser inte ska vara avgörande för beräkningen av ombud till
förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen antar att anledningen till att denna formulering antagits är att det historiskt inte
funnits några alternativ till att räkna licenser eftersom alla andra siffror varit för osäkra.
Att använda antalet aktiva idrottare som är registrerade i IdrottOnline i denna beräkning skulle
teoretiskt vara möjligt. IdrottOnline är också den datakälla RF vill använda för framtagandet av
riksidrottsmötets röstlängd – men de siffrorna är fortfarande för osäkra eftersom de i många fall inte
är helt korrekta och uppdaterade.
Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt att det vore mer demokratiskt om samtliga medlemmar
togs med i beräkningen men föreslår av ovan nämnda skäl att Svenska Bouleförbundet följer RF:s
arbete med detta och avvaktar.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
Att motionen därmed anses besvarad.
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Bilagor
Bilaga 1 – Normalstadgar för Svenska Bouleförbundets Specialidrottsdistriktsförbund

NORMALSTADGAR FÖR SVENSKA BOULEFÖRBUNDETS
SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND
Kap 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Uppgift
………………………………………. ska, enligt dessa stadgar och Svenska Bouleförbundets (SBF) stadgar,
såsom SBF:s regionala organ främja, utveckla och samordna boulesport inom distriktet.
§ 2 Sammansättning
…………………………………………. omfattar de föreningar som är medlemmar i SBF och som har sin
hemort inom distriktets geografiska område. Föreningens hemort är den kommun där föreningen har sin
verksamhet enligt föreningens stadgar.
§ 3 Verksamhetsområde
…………………………………….. verksamhet utövas inom ………………………………………
distrikt(et), som enligt SBF:s stadgar omfattar ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
§ 4 Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av distriktsmöte och ska godkännas av SBF:s styrelse. För
beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid mötet.
§ 5 Beslutande organ
………………………………………. beslutande organ är distriktsmöte, extra distriktsmöte och
distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom
distriktsstyrelsens arbetsområde.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Distriktsförbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med den 31
december.

Kap 2. DISTRIKTSMÖTET
§ 7 Sammansättning och beslutsmässighet
Distriktsmötet och extra distriktsmöte är distriktsförbundets högsta beslutande organ.
Distriktsmötet består av ombud för föreningarna. Ombud får ej vara ledamot av distriktsstyrelsen och måste vara
medlem i den organisation ombudet företräder.
Distriktsmötet är beslutsmässigt med det antal röster som representeras av närvarande ombud enligt justerad
röstlängd. Röstberättigat ombud som anländer sedan röstlängden justerats ska tillföras röstlängden. För att beslut
ska kunna fattas, måste minst hälften av antalet röster enligt röstlängden ha avgivits.
§ 8 Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid distriktsmötet tillkommer, förutom ombuden, ledamot och suppleant i
distriktsstyrelsen, revisorerna, motionär i vad avser egen motion samt, i samband med frågor som rör deras
särskilda uppdrag, även valberedningens ledamöter och ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper.
Yttranderätt tillkommer representant från RF:s distriktsförbund (DF) och SBF samt med mötets enhälliga
samtycke övriga närvarande.
§ 9 Kallelse mm
Distriktsmöte hålls före utgången av mars på dag och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. Underrättelse om
tid och plats ska tillställas föreningarna senast den 1 januari.
Kallelse till mötet sker skriftligen till föreningarna senast två veckor före mötet. Med kallelsen ska följa dagordning - verksamhetsberättelse kassaberättelse - revisionsberättelse - valberedningens förslag och lista på
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nominerade kandidater - styrelsens förslag - motioner med yttrande av distriktsstyrelsen.
§ 10 Föreningarnas rösträtt.
Rösträtten vid distriktsmötet bestäms genom röstlängd som upprättats av SBF. Röstlängden upptar de föreningar
som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SBF enligt §1.7 Förenings åligganden. Föreningarna disponerar
röster i förhållande till sitt licenstal den 31 december enligt SBF:s statistik över licensierade medlemmar. Antal
lic. medlemmar Antal röster i förhållande till sitt licenstal den 31 december enligt SBF:s statistik över
licensierade medlemmar.
Antal lic. medlemmar
Antal röster
<11
1
11 – 20
2
21 – 40
3
41 – 60
4
(osv 1 röst per 20-tal licensierade medlemmar)
Antalet röster hos en förening får dock inte överstiga 1/5 av det totala antalet röster i den justerade röstlängden.
Då färre än 5 föreningar delta, har dessa föreningar lika antal röster.
Föreningsombud skall vara utrustade med skriftlig fullmakt som överlämnas till mötesledningen. Fullmakten
skall vara utfärdad av föreningsstyrelsen och innehålla hur många röster ombudet representerar.
§ 11 Beslut och omröstning.
För beslut erfordras enkel majoritet. För stadgebeslut gäller dock § 4. Absolut majoritet (mer än hälften av de
avgivna rösterna) erfordras vid ordförandeval och för beslut i sakfrågor. Relativ majoritet (den eller de som fått
fler röster) gäller vid andra val.
Omröstning sker öppet utom vid val, då sluten omröstning sker på begäran av röstberättigat ombud.
Vid lika röstetal har, utom vid val, fungerande mötesordförande utslagsröst om denne är röstberättigad. I annat
fall avgör lotten.
Vid sluten omröstning är valsedel med fler namn än vad som ska väljas ogiltig.
§ 12 Ärenden vid distriktsårsmötet
Vid distriktsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet,
2. fastställande av dag- och arbetsordning för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av mötesfunktionärer
a. ordförande för mötet,
b. sekreterare för mötet,
c. två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet,
5. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse,
6. distriktsstyrelsens kassaberättelse,
7. revisorernas berättelse,
8. fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen,
9. behandling av förslag från distriktsstyrelsen,
10. behandling av motioner som getts in i den ordning som anges i § 13,
11. beslut om budget, eventuell verksamhetsplan och eventuell årsavgift,
12. val av
a. distriktsordförande för en tid av ett år
b. ……. övriga ledamöter för en tid av två år,
c. ……. styrelsesuppleanter för en tid av ett år,
d. en revisor för en tid av två år,
e. en revisorssuppleant för en tid av ett år
f. ombud till förbundsårsmötet som inte utses av distriktsstyrelsen,
g. ordförande och ……. övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
13. övriga frågor (beslut kan ej fattas).
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Valbar till distriktsstyrelsen är endast medlem i förening inom distriktet. Ledamot eller suppleant i
distriktsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Ingen äger rätt att vara ledamot av förbundseller distrikts-styrelse och samtidigt någon av Svenska Bouleförbundets disciplinnämnder.
§ 13 Motioner till distriktsmötet
Motioner till distriktsmötet ska ha inkommit senast den 15 januari. Rätt att motionera tillkommer
distriktsförbundet tillhörande förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Motion från röstberättigad
föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.
§ 14 Extra distriktsmöte
Extra distriktsmöte kan efter behov utlysas av distriktsstyrelsen. Styrelsen är skyldig att utlysa extra
distriktsmöte inom två månader på skriftlig begäran av minst en tredjedel av distriktets föreningar.
Vid extra distriktsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden avgöras. Kallelse till mötet sker skriftligen senast
två veckor före mötet tillsammans med de handlingar och eventuella förslag som föranlett det extra
distriktsmötet.

Kap 3. DISTRIKTSSTYRELSEN
§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
Distriktsstyrelsen är, när distriktsmötet inte är samlat, distriktsförbundets beslutande organ. Distriktsstyrelsen
består av ordförande, ………. övriga ledamöter samt ……… suppleanter.
Distriktsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent
om gruppen är fyra personer eller fler, annars ska distriktsstyrelsen bestå av kvinnor och män.
Distriktsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär det. Skriftlig kallelse till sammanträdet ska tillsammans
med förslag till föredragningslista tillställas samtliga ledamöter och suppleanter senast en vecka före
sammanträdet. Ledamot och suppleant som är förhindrad att närvara ska snarast före sammanträdet anmäla detta
till den som utfärdat kallelsen.
Beslut fattas av minst hälften av ledamöterna i förening i samband med utlyst sammanträde. Ledamot får inte
rösta genom fullmakt. Om ordföranden finner erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde.
§ 16 Åliggande
Distriktsstyrelsen ska:
1. verkställa distriktsmötets beslut,
2. verkställa SBF:s årsmötesbeslut,
3. skapa samverkan mellan distriktets föreningar,
4. företräda boule i samarbete med myndigheter och organisationer inom distriktet,
5. arrangera distriktsmästerskapstävlingar och seriespel i de lägra divisionerna, självständigt eller i
samarbete med föreningar.
6. ansvara för utbildningsverksamheten inom distriktet,
7. verka för boulesportens utbredning och medverka till att nya föreningar igångsätts,
8. samordna och stimulera ungdomsverksamheten inom distriktet,
9. samordna förfrågningar om bouleinstruktioner,
10. arrangera distriktsmöten,
11. upprätta kassa- och verksamhetsberättelse för varje räkenskaps- och verksamhetsår samt i övrigt bereda
de ärenden som ska föreläggas distriktsmötet,
12. tillhandahålla SBF:s styrelse, Riksidrottsstyrelsen, DF-styrelse och Riksidrottsnämnden med yttrande
och upplysningar,
13. föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt,
14. handha och ansvara för distriktsförbundets medel,
15. besluta om tecknande av firma och placering av distriktsförbundets medel,
16. förvara och besvara inkommande skrivelser,
17. formulera yttrande över inkomna motioner till förbundsårsmötet.
18. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att
den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen
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erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister.
19. Senast 15 januari inkomma till SBF:s valberedning med två nomineringar från distriktet, en man och en
kvinna, till Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd.
§ 17 Arbetsår
Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från distriktsmötet till och med nästkommande distriktsmöte.

Kap 4. REVISORER
§ 18 Revisorer och revision
Det åligger revisorerna att granska distriktsförbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper.
DF har rätt att, efter anmälan till specialidrottsdistriktförbund (SDF), utse ytterligare en revisor. SDF ska årligen
till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och
revisionsrapport. Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort.
Distriktsförbundets räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15 januari och ska, efter
verkställd revision, tillsammans med revisorernas berättelse vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 15 februari.

Kap 5. VALBEREDNING
§ 19 Sammansättning
Valberedningen består av ordförande och …… övriga ledamöter valda av distriktsmötet. Ledamöterna ska vara
lika fördelade mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen ska i sitt arbete verka för en jämn könsfördelning och att olika åldersgrupper blir representerade
i styrelsen.
§ 20 Åliggande
Valberedningen ska senast den 15 november tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid distriktsmötets slut, om de
vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast den 1 december ska valberedningen meddela föreningarna uppgift
på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.
§ 21 Förslagsrätt
Föreningarna äger rätt att nominera kandidater till förtroendeposter senast den 15 januari hos valberedningen.
Valberedningens förslag med uppgift om övriga nominerade utsänds med kallelse till distriktsmötet.
§ 22 Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid distriktsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje
val som ska förekomma enligt punkterna 12 a-g i § 12.

Dessa stadgar reviderades vid ordinarie förbundsmöte den 12 mars 2000.
Dessa stadgar (Kap 1 § 2, Kap 2 § 7) reviderades vid ordinarie förbundsmöte den 14 april 2002.
Dessa stadgar (Kap 3 § 16 punkt 12) reviderade vid ordinarie förbundsmöte den 18 april 2004.
Dessa stadgar (Kap 2 § 12 punkt 12) reviderade vid ordinarie förbundsmöte den 22 april 2007.
Dessa stadgar (Kap 2 § 12 punkt 12) reviderade vid ordinarie förbundsmöte den 18 april 2010.
Dessa stadgar reviderades vid ordinarie förbundsmöte den 25 april 2022.
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Bilaga 2 - Ändring av förbundsstadgarna och normalstadgarna för distriktsförbunden.
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