ÅRSMÖTE
16-17 april 2016
Quality Hotel View, Malmö

VISION FÖR SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
Boule ska bli känd som en tävlingsidrott och vår verksamhet vara den naturliga hemvisten för alla som
spelar boule. Vi ska tävla över ålders- och könsgränser och vi ska rikta oss till såväl nybörjare som bredd
och elit.

VÄRDEGRUND FÖR SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
Gemenskap - Vi vill bedriva och utveckla vår verksamhet för att ha roligt, må bra och prestera mera.
Delaktighet - Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst är lika värd.
Tillgänglighet - Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.
Rent spel - Vi arbetar aktivt mot fusk, doping, mobbning och våld, såväl på som utanför boulebanan.

BARN - OCH UNGDOMSPOLICYN
Boule är en demokratisk sport. Ålder, kön, religion, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning saknar
betydelse i vår sport. Alla som vill kan och får vara med.
Vi tar i hand före matcherna och är varandras domare. Respekten för med- och motspelare är självklar i
vår sport. Därför värnar vi också om barnens självklara rätt att få utöva idrott och att få göra det på sina
villkor, inte utifrån vuxenvärdens mål och ambitioner.
Barnets perspektiv, lust och glädje är viktigare än resultat och prestation.
Grunden för all minior- och yngre juniorverksamhet är att skapa en livslång lust till att utöva
boulesporten.
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RÖSTLÄNGD/OMBUDSFÖRDELNING
Distrikt
GBBF
HSBF
NSBF
SSBF
StBF
SvBF
WDBF
ÖSBF
Totalt

Fasta ombud
3
3
3
3
3
3
3
3
24

Rörliga ombud
2
3
2
4
3
4
4
3
25

Totalt
5
6
5
7
6
7
7
6
49

ANTAL LICENSIERADE PER DISTRIKT 2015
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STYRELSEBERÄTTELSE
Allmänt
Förbundsstyrelsen avger härmed vår berättelse över Svenska Bouleförbundets 37:e verksamhetsår (2015).
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Styrelsen har sedan det ordinarie förbundsmötet 25-26 april 2015 utgjorts av:
Pontus Thuresson
Halmstad Petank
Ordförande vald till 2016
Maria Bergström
Boda Boule Fighters
Sekreterare
vald till 2017
Kerstin Hjelm
Coccinelle PC
Ek. ansvarig vald till 2016
Mats Peterson
Varbergs BK Kulknappen
Ledamot
vald till 2016
Lars Nilsson
Sörbyängens BK
Ledamot
vald till 2016
Carina Sjöberg
Örsundsbro SK
Ledamot
vald till 2017
Eric Ericsson
Eskilstuna Boule Petanque Ledamot
vald till 2017
Jonas Almquist
Boulesjevikerna
Suppleant
vald till 2016
Annie Plantin
Sibirien CP
Suppleant
vald till 2016
Styrelsen har inom sig utsett Lars Nilsson till vice ordförande.
REVISORER
Stefan Norell
Ove Johansson
Stefan Westrell
Berth Lindelöf

Auktoriserad revisor
Falken Petanque
Auktoriserad revisor
BK Rövarekulan

ARBETSUTSKOTTET (AU)
Styrelsens arbetsutskott har stått för behandling av
brådskande ärenden och beredning av ärenden
inför förbundsstyrelsens sammanträden.
Ledamöter i utskottet fram till och med förbundsmötet var Ingela Eriksson (ordf.), Pontus
Thuresson, Kerstin Hjelm och Dag Hervieu.
Ledamöter efter förbundsmötet i april har varit
Pontus Thuresson (ordf.), Kerstin Hjelm och
Maria Bergström.
TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK)
Fram till och med förbundsmötet bestod TK av
Pontus Thuresson (ordf.), Stefan Kulinder och
Ingrid Wahlbin. Från och med maj har Stefan
Kulinder, Sundsvalls BK, varit ordförande för TK.
Från och med juni har Ingrid Wahlbin, Sibirien
CP och Andreas Petersson, Lindome BK, varit
ledamöter. Stefan Olsson, Djurgårdens IF BF,
ledamot från och med september. Styrelsens
representant Annie Plantin, Sibirien CP

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

vald till 2017
vald till 2016
vald till 2016
vald till 2016

UNGDOMSKOMMITTÉN (UNK)
Fram till och med förbundsmötet bestod UNK av
Dag Hervieu (ordf.), Mattias Ehring, Maria BK,
Mats Blomstersjö, Sluta Gräv BK, Sven
Antonsson, AIK BF, Sara Andersson, Boulero
SSK och Saga Wahlberg, Gothenburg Boule
Bangers. Från och med maj har Mattias Thorell,
Club la Boule de Trix, varit ordförande för UNK.
Från och med juni har Åke Rydén, Gothenburg
Boule Bangers, Anette Rudin, Sörbyängens BK
och Anki Jönsson, Varbergs BK Kulknappen,
varit ledamöter. Styrelsens representant Eric
Ericsson, Eskilstuna Boule Petanque
REGELANSVARIG
Douglas Adolfsson, Varbergs BK Kulknappen
ELITKOMMITTÉN (EK)
Från och med maj; Pontus Thuresson (ordf.),
Halmstad Petank, Kerstin Hjelm, Coccinelle PC
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DOMARKOMMITTÉN (DK)
Fram till och med förbundsmötet i april var
Andreas Engelmartin, Ronneby BC, domaransvarig. Från och med maj har Rasmus Kling,
Lejonkulan PC, varit ordförande för DK. Från
och med juni har Anders Holmberg, Pekings
Pärlor och Johan Nilsson, Lejonkulan PC, varit
ledamöter. I oktober kompletterades DK med
Lisa Köhalmi, Tyringe Boulegetingarna, och
Roger Smedenfelt, BK Houdini Mölltorp.
Kontaktperson i styrelsen Maria Bergström, Boda
Boule Fighters
SM-KOMMITTÉN (SMK)
Bildades i maj. Pontus Thuresson (ordf.),
Halmstad Petank, Maria Bergström, Boda Boule
Fighters, Eric Ericsson, Eskilstuna Boule
Petanque, Annie Plantin, Sibirien CP
BREDDKOMMITTÉN (BK)
Mats Peterson (ordf.), Varbergs BK Kulknappen,
Jonas Almquist, Boulesjevikerna, Thomas
Johansson, Tyringe Boulegetingarna, Ylva Mellin,
Örsundsbro SK, Lars Nilsson, Sörbyängens BK,
Claes Westerlund, Växjö BS. Mattias Thorell, Club
la Boule de Trix avgick i samband med förbundsmötet, Carina Janson, Tyringe Boulegetingarna,
avgick i november.
MARKNADSFÖRINGS- OCH
UTBILDNINGSKOMMITTÉN (MUK)
Bildades i maj. Eric Ericsson (ansvarig marknadsföring), Eskilstuna Boule Petanque, Carina
Sjöberg (ansvarig utbildning), Örsundsbro SK,
Maria Bergström, Boda Boule Fighters, Pontus
Thuresson, Halmstad Petank, Fredrik Dahlén,
Örsundsbro SK (utbildning)

FÖRTJÄNSTTECKENANSVARIG
Kerstin Hjelm, Coccinelle PC
ELITORGANISATION
Pontus Thuresson, Elitkommittén
Kerstin Hjelm, Elitkommittén
David Le Dantec, FK dam/herr
Henri von Eggers Patron, FK Junior
Lars Ekroth, AC dam
Anders Larsson, AC dam
Henrik Hugosson, AC herr
Niklas Carlén, AC herr
Andreas Engelmartin, till och med april,
Veteranansvarig
Jonas Almquist, från och med december,
Veteranansvarig
Sofia Arnbom, Elitsamordnare
Lasse Franck, Informatör
PERSONAL- OCH ARBETSGIVARANSVAR
Kerstin Hjelm
INTERNATIONELLA UPPDRAG (CEP &
FIPJP)
Ingela Eriksson, ledamot CEP
KANSLI
Sofia Arnbom, tävlingskonsulent
Sofia Asp, administratör
INFORMATÖR
Lasse Franck
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VALBEREDNINGEN
Robert Boström (ordf.)
Ingela Eriksson
Jan-Åke Gustafsson
Hasse Hagberg
Jan Petschler

Gothenburg Boule Bangers
Coccinelle PC
Club de Boule Gränna
Hammarby IF BF
IF Bodens Petanque Arctique

vald till 2016
vald till 2017
vald till 2016
vald till 2017
vald till 2016

DISCIPLINNÄMNDERNA
SBF:s Disciplinnämnd (SBFd) väljs av förbundsmötet. Den har bestått av:
Ulf Ivarsson
Tyringe Boulegetingarna
ordförande
Martin Bjelk
Ronneby BC
ledamot
Helene Rosenholm
Sundsvalls BK
ledamot
Hans T Carlsson
Skatås BK
ledamot
Eddy Persson
Hökerum Boule
ledamot
Björn Jorhede
Gothenburg Boule Bangers suppleant
Annika Fjelkner
Lindome BK
suppleant
Norra disciplinnämnden (Nd)
Hans Lindblom
Johan Nilsson
Sten-Åke Bergström
Tore Pettersson
Hasse Hagberg
Rasmus Kling
Kenneth Mellin
Jeanette Olofsson

Stockholms BF
Östsvenska BF
Svealands BF
Norra Sveriges BF
Stockholms BF
Östsvenska BF
Svealands BF
Norra Sveriges BF

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

Södra disciplinnämnden (Sd)
Gunnar Wåhlberg
Thomas Trobäck
Mattias Thorell
Magnus Halleen
Jörgen Ahlqvist
Andreas Engelmartin
May-Britt Andersson
Tommy Gustafsson

Hallands BF
Sydsvenska BF
Wästgöta Dahls BF
Göteborgs & Bohusläns BF
Hallands BF
Sydsvenska BF
Wästgöta Dahls BF
Göteborgs & Bohusläns BF

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

vald till 2016
vald till 2017
vald till 2017
vald till 2016
vald till 2016
vald till 2016
vald till 2016
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Medlemsstatistik
SBF hade vid verksamhetsårets slut 240 föreningar anslutna med 5 911 licensierade medlemmar (förra året
5 982). Antal licensierade medlemmar har minskat med 71 stycken sedan förra året.
Distrikt
Licens 2015
Andel i %
Licens 2014
+/1. Svealands BF

1004

16,99

1008

-4

2. Sydsvenska BF

853

14,43

832

+21

3. Wästgöta Dahls BF

831

14,06

856

-25

4. Östsvenska BF

748

12,65

756

-8

5. Hallands BF

681

11,52

689

-8

6. Stockholms BF

668

11,30

670

-2

7. Norra Sveriges BF

580

9,81

604

-24

8. Göteborgs- & Bohusläns BF

546

9,24

567

-21

5911

100

5982

-71

UTVECKLING ANTAL LICENSER INOM SBF
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KLASSFÖRDELNING

Klass
Jun
Sen
V55
V65
SBF

2015
M
74
782
529
2355
3740

K
56
337
230
1548
2171

T
130
1119
759
3903
5911

M%
1,252
13,229
8,949
39,84
63,3

K%
0,947
5,7
3,89
26,188
36,7

T%
2,2
18,93
12,84
66,03
100

2014
M
78
770
584
2339
3772

K
57
326
252
1576
2211

T
135
1096
836
3915
5982

M%
1,304
12,872
9,763
39,101
63,056

K%
0,9
5,45
4,213
26,346
37

T%
2,26
18,33
13,96
65,45
100
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Könsfördelning
Könsfördelningen går att avläsa i tabellen ovan.
Möten och konferenser
Årsmötet genomfördes i Göteborg den 25-26
april. En ordförandekonferens genomfördes den
17-18 oktober i Göteborg.
Styrelsen har haft elva protokollförda
sammanträden.
På Riksidrottsmötet representerades förbundet av
Maria Bergström, Kerstin Hjelm och Pontus
Thuresson.
Kansli och administration
Kansliet har under året haft en heltidsanställd
tävlingskonsulent, Sofia Arnbom, och en heltidsanställd administratör, Sofia Asp.
Kansliet sköter den löpande bokföringen, medan
lönehanteringen och bokslutsarbetet fortsatt är
utlagt externt.
Kansliet har under året arbetat vidare med att
utveckla de administrativa rutinerna samt fortsatt
arbetet med att uppdatera hemsidan. Under
december gjordes en Adventskalender där årets
händelser sammanfattades i 24 luckor.
I slutet på december flyttade kansliet, tillsammans
med Riksidrottsförbundet och ett 30-tal andra
specialidrottsförbund, till nya Idrottens Hus vid
Skanstull i Stockholm
Information
Svenska Bouleförbundets information samlas
under namnet Svensk Boule. Information
publiceras på vår egen hemsida, på Facebook och
Instagram.
Hemsidan, svenskboule.se, hade under året
317 486 besök (en minskning med 2 % i
jämförelse med 2014) av 60 287 unika besökare
(en ökning med 9 %). Besökstoppar var till
exempel vid tidpunkterna för Svenska Cupen
(öppen), Boule-SM, Singel-VM och offentliggörandet av förbundskapten Le Dantecs
mästerskapslag.
Stora delar av rapporteringen från de större
arrangemangen har skett via Facebooksidan
Svensk Boule. Under året har antalet personer
som markerat sidan med sitt gillande stigit från
1 063 till 1 318 (+24 %). Här har trafiken varit

som intensivast just under större mästerskap:
Junior- och Dam-VM, Herr-EM, Boule-SM och
Skytte-SM.
Instagramkontot, svenskboule, hade vid årets slut
299 följare. Den mest gillade bilden under året var
medaljbilden på U23-tjejerna från U23-EM. Med
hjälp av Instagramkontot syntes vi flitigt i SMveckans flöden på sociala medier.
Nyhetsbrev skickas ungefär varannan vecka till
alla som anmält att de vill ha sådana. Det totala
antalet prenumeranter var vid årsskiftet 1 351
stycken. Cirka 45 % av prenumeranterna öppnar
sina brev, vilket är en relativt hög siffra när det
gäller digitala nyhetsbrev.
Pressmeddelanden skickas inför, under och efter
förbundsarrangemang och internationella
mästerskap. Vi kan tydligt se att det har effekt och
genomslagskraft framför allt i lokala och regionala
media. Precis som i fjol fanns boule med under
den SM-vecka som RF och SVT arrangerar varje
sommar. Precisionsskytte (dam- och öppen klass)
var med och inledde årets SM-vecka i Sundsvall
under måndagen och tisdagen. Finalerna sändes
live i SVT Play. I samband med SM-veckan fick
boulesporten avsevärd uppmärksamhet också i
övrig media.
U23-damernas bronsmedalj vid U23-EM i
Holland renderade också en del uppmärksamhet i
media.
Breddkommittén
Breddkommittén (BK) har under året påbörjat
arbetet med de sex prioriterade områden som
identifierades i den klubbenkät som genomfördes
hösten 2014. I februari publicerades enkätsvaren
på förbundets hemsida. De prioriterade områdena
är:
1. Nyrekrytering
2. Barn- och ungdomsboule
3. Tävlingsutveckling
4. Medlemsvård
5. Anläggningar för boulesporten
6. Riktade satsningar till nya grupper
Under lördagens grupparbeten i samband med
årsmötet i april diskuterades dessa områden och
BK fångade upp många synpunkter. BK hade ett
möte i samband med förbundets årsmöte och
beslöt då bland annat att ta fram roll-ups till
9
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Boule-SM. Syftet med roll-ups var att försöka öka
delaktigheten hos förbundets medlemmar. Under
Boule-SM fanns även en förslagslåda som gav ett
starkt gensvar. Under året har kontakt med SISURiks tagits. BK har även beslutat att arbeta för ett
framtida Skol-SM och Skol-DM.
I slutet av sommaren begärde BK in en lägesrapport från distrikten med avseende på de ovan
nämnda prioriterade områdena. Resultaten
redovisades under ordförandekonferensen i
oktober. Det framkom bland annat att åtskilliga
föreningar är villiga att fungera som pilotföreningar. Pilotföreningarna ska gå i spetsen och
arbeta inom ett eller flera av de områden som BK
skall koncentrera sig på. Pilotföreningarna
kommer att få stöd från BK och SISU.
Under året beslöts att söka stimulansstöd för 2016
från Riksidrottsförbundet (RF) för en projektanställd med uppgiften att arbeta med de
prioriterade områdena. Under hösten fick vi
beskedet att vi beviljats stöd och en rekryteringsprocess inleddes. Den projektanställde ska vara en
länk mellan BK och distrikt/föreningar.

Ungdomsverksamheten
All förbundets ungdomsverksamhet ska utgå från
vår barn- och ungdomspolicy. Under verksamhetsåret har flera ungdomsaktiviteter genomförts. Juniortouren hade under året fyra deltävlingar. Deltävlingarna genomfördes av Club la
Boule de Trix, Gothenburg Boule Bangers (i
samband med breddlägret), Örsundsbro SK (i
samband med Boule-SM) och Sörbyängens
BK/Club Istanboule.
Den 2-5 juli arrangerade Gothenburg Boule
Bangers det traditionella breddlägret för
ungdomar på Bosön i Stockholm. Totalt deltog 49
miniorer, yngre juniorer och juniorer på årets läger
som präglades av en väldig värme.
Prins Bertils Juniorcup genomfördes den 3-4
oktober i Prins Bertils Boulehall i Stockholm i
samarbete med Sumpan BK. Segrare blev Lucas
Rudin och Mikael Bartoft, Svealands Bouleförbund.

Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén (TK) ansvarar för:
 frågor som rör den regionala och
BK deltog i en konferens med fyra av distrikten,
nationella tävlingsverksamheten
GBBF, HSBF, WDBF, ÖSBF, i juli. BK har även
 planering och fastställande av datum för
under hösten presenterat BK på ÖSBF:s
förbundets tävlingsarrangemang
föreningsträff, HSBF:s bouleting och SvBF:s
 kontakten med arrangörer av de olika
bouleting.
arrangemangen
 seedning vid av SBF anordnade tävlingar
BK har påbörjat arbetet med att producera en
där seedning skall genomföras
film. Målet med filmen är att locka människor,
 utveckling och förnyelse av SBF:s
framför allt yngre, till boulesporten. Förslaget på
tävlingsarrangemang
att göra en film kom från flera av distrikten. BK
 revidering av tävlingsbestämmelserna.
har även, på förslag från en del distrikt, beslutat att
Huvuddelen av arbetet har skett via e-post.
under 2016 återinföra Boulens Dag. BK har även
påbörjat arbetet med tävlingsformen GenerationsSM Precisionsskytte
boule.
SM i precisionsskytte i dam- och öppen klass
genomfördes under RF:s SM-vecka i Sundsvall.
Idrottslyftet
Svenska Bouleförbundet har sammanlagt fördelat Lokal arrangörsförening var Sundsvalls BK.
Signe Holgersson, Boulett BK, vann damklassen
knappt 260 000 kr till cirka tio projekt under
och Rickard Nilsson, Coccinelle PC, vann den
Idrottslyftet 2015. De flesta av projekten har haft
öppna klassen.
inriktningen att behålla barn och ungdomar inom
verksamheten.
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Boule-SM
Boule-SM spelades i Uppsala och arrangerades av
Örsundsbro SK. SM-siffor
År
Antal
Antal
Antal
deltagare
starter
klubbar
2015
1613
5065
144
2014
1656
5200
144
2013
1465
4583
140
2012
1740
5168
142
Seriespelet
Årets seriespel bestod av förbundsserierna och
distriktsserierna i öppen klass och veteranklass.
Förbundsserierna i öppen klass består av
Elitserien, två division 1-serier och fyra division 2serier. Elitserien består av tolv lag där sex lag går
till slutspel. Övriga förbundsserier består av sex
lag. Utifrån beslut på förbundsmötet i april
infördes nya tävlingsbestämmelser för upp- och
nedflyttning i seriespelets öppna klass. Distriktsserierna består av division 3-serier och lägre
divisioner beroende på antalet deltagande föreningar i distrikten. Förbundsserierna spelades vid
två sammandrag samt ett sammandrag för elitseriens slutspel och kvalspel mellan divisionerna.

5-6 september
Elitserien slutspel, kval Elitserien, kval div 1
Norra, kval div 2 Norra, kval div 2 Östra,
Veteranelitserien slutspel, Veterankval Norra Stockholm, arrangör Boo SK & Stockholms BF
Kval div 1 Södra, kval div 2 Södra, kval div 2
Västra, Veterankval Södra - Helsingborg, arrangör
BK Kärnan
Elitserien vanns av Coccinelle Petanque Club
Malmö som därmed utsågs till svenska
seriemästare. Veteranelitserien vanns av BK
Kärnan som därmed utsågs till svenska
veteranelitseriemästare.
Svenska Cupen Dam
Grundomgångarna av Svenska Cupen Dam
genomfördes den 24-25 januari i Halmstad, arr.
Societe Boule Halmstad, Motala, arr. Boule von
Platen och Sundsvall, arr. Skönsbergs BK. Totalt
deltog 34 föreningar.
Finalspelet ägde rum i Eskilstuna den 21-22
februari, arr. Eskilstuna Boule Petanque Sällskap.
Segrare blev Boulett BK

Veteranklassen består av elitserie och fyra division
1-serier. Veteranelitserien bestod av tolv lag och i
vardera av de fyra division 1-serierna deltar sex
lag. Dessa serier spelades vid två sammandrag och
ett avslutande kvalspel.
Förbundsserierna genomfördes enligt följande:

Svenska Cupen Öppen
Grundomgångarna av Svenska Cupen Öppen
genomfördes den 14-15 februari i Helsingborg,
arr. BK Kärnan, Jönköping, arr. Club Istanboule
och Uppsala, arr. Upsala Petanque Club. Totalt
deltog 37 föreningar.

13-14 juni
Elitserien, div 1 Södra, div 2 Södra, div 2 Västra,
Veteranelitserien, Veteran div 1 Södra, Veteran
div 1 Västra - Halmstad, arrangör BK Knuff
Div 2 Östra, Veteran div 1 Östra - Almedalen,
arrangör Almedalens BK
Div 1 Norra, div 2 Norra, Veteran div 1 Norra Sundsvall, arrangör Skönsbergs BK

Finalspelet ägde rum i Eskilstuna den 21-22 mars,
arr. Eskilstuna Boule Petanque Sällskap. Segrare
blev Coccinelle Petanque Club Malmö som
därmed utsågs till Sveriges representant i
Europacupen.
I Europacupen tog sig Coccinelle PC inte vidare
till finalspelet.

15-16 augusti
Elitserien, div 2 Östra, Veteranelitserien, Veteran
div 1 Östra - Motala, arrangör Boule von Platen
Div 1 Södra, div 2 Västra, Veteran div 1 Västra Borås, arrangör Kronängs IF
Div 1 Norra, div 2 Norra, Veteran div 1 Norra Stockholm, arrangör Stockholms BF
Div 2 Södra, Veteran div 1 Södra - Malmö,
arrangör Malmö Bouleallians

Svenska Cupen Veteran
Grundomgången av Svenska Cupen V55 spelades
den 3-4 oktober i Malmö, arr. Malmöbouleallians,
Skövde, arr, Club Boule Bonbon, Gävle, arr. La
Boule Joyeuse och Boden, arr. IF Bodens
Petanque Arctique Boule. Totalt deltog 23
föreningar.
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Svenska Cupen V65 hade i år ett nytt upplägg där
grundomgången arrangerades av distrikten. Ett lag
från respektive distrikt gick vidare till finalspelet.
Totalt deltog 38 föreningar.

Utbildning
I mars genomfördes en utbildning i Stockholm för
ledamöter och suppleanter i förbundets tre
disciplinnämnder.

Utifrån beslut på förbundsmötet i april minskades
antalet seedade lag från åtta till fyra för Svenska
Cupen Öppen, Svenska Cupen Dam och Svenska
Cupen V55. Förändringen tillämpades i Svenska
Cupen V55 under år 2015.

Under Herr-EM i Bulgarien i september skrev
Roger Smedenfelt prov för att bli Europeisk
domare och blev godkänd.

Finalspelet för både V55 och V65 ägde rum i
Helsingborg den 7-8 november, arr. BK Kärnan.
Segrare i klassen V55 blev Boo SK. Segrare i
klassen V65 blev Varbergs BK Kulknappen.

Distriktsdomarutbildning genomförs i distriktens
regi. Totalt blev åtta nya distriktsdomare godkända
under året.
Utbildningskommittén har analyserat och behovsinventerat framtida utbildningsinsatser.

Landslagskvalet för veteraner
Landslagskvalets kvalomgång genomfördes den 910 maj i Åstorp, arr. Åstorps Björnboulare,
Jönköping, arr. Club Istanboule, Gävle, arr. La
Boule Joyeuse och Luleå, arr. Luleå BK. Totalt
deltog 44 lag.

Regelfrågor
Regelansvarig har till uppgift att besvara regelfrågor och bevaka eventuella regeländringar som
beslutats av det internationella förbundet. Regelansvarig har under året besvarat ett 20-tal
förfrågningar angående tolkningar av regler.

Finalspelet ägde rum den 30-31 maj i Norrköping,
arr. Pekings Pärlor. Till slutspelet var 2014 års
segrare direktkvalificerade.
Segrare blev Bertil Adlivankin (Boulero), Dennis
Duvenfelt (Boulero), Lars Ekroth (Boo). De
representerade Sverige i European Masters Games
i Nice, där de tog sig till åttondelsfinal.

Domarkommittén
Domarkommittén (DK) konstituerades för första
gången på flera år efter årsmötet i april. DK har
sedan dess arbetat med att se över den verksamhet
som kommittén ska bedriva. Flera dokument har
reviderats och nya har tagits fram för att säkerställa en enhetlig syn på domarens uppgifter och
förpliktelser såväl som rättigheter och möjlighet
till utveckling.

Prins Bertils Juniorcup
Prins Bertils Juniorcup genomfördes den 3-4
oktober i Prins Bertils Boulehall i Stockholm i
samarbete med Sumpan Bouleklubb. 14 lag från 5
av landets 8 distrikt deltog i tävlingen. Segrare blev
Svealands Bouleförbund med Lucas Rudin och
Mikael Bartoft.
Juniortouren
Juniortouren spelades den 23-24 maj i Skövde, arr.
Club la Boule de Trix, den 2-5 juli i Stockholm,
arr. Gothenburg Boule Bangers (under sommarlägret), den 12-18 juli i Uppsala, arr. Örsundsbro
SK (under Boule-SM) och den 5-6 december i
Jönköping, arr. Sörbyängens BK/Club Istanboule.
Segrare i Juniorklassen blev Robert Ulfsson,
Gothenburg Boule Bangers.

DK har påbörjat arbetet med att se över det
material som finns kring domarutbildningarna.
Nya kriterier för vad som krävs av såväl distriktssom nationella domare har setts över och
kunskaps-proven har börjat revideras. DK har
även tittat på möjligheterna för att bättre kunna
utvärdera arrangemang och ett stort fokus har
legat på Boule-SM och dess stora potential.
Under året har vissa rutiner gjorts om. DK
ansvarar inte längre för den kontinuerliga domartillsättningen. Den sköts numer av kansliet. DK
har tagit över ansvaret för dispensärenden.

Fullständig tävlingsberättelse återfinns som bilaga.
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Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd (SBFd),
Norra disciplinnämnden (Nd) och Södra disciplinnämnden (Sd)
SBFd har under året handlagt två ärenden, ett
enligt 14 kap och ett enligt 15 kap RF:s stadgar.
Södra och Norra disciplinnämnden har handlagt
ett ärende vardera. Ärendet i Södra disciplinnämnden överklagades till SBFd.
Jämställdhet
Flickor och pojkar, kvinnor och män ska inom vår
idrott ha samma rättigheter och möjligheter att
dela inflytande och ansvar. SBF har anammat RF:s
målsättning att kvinnor och män bör vara
representerade med minst 40 % i alla beslutande
och rådgivande organ. I förbundsstyrelsen är tre
av sju ledamöter kvinnor. Det är fortfarande
önskvärt att fler kvinnor deltar i kommittéarbetet.
Valberedning, förbunds- och distriktsstyrelser bör
ständigt ha RF:s rekommendationer beträffande
jämställd idrott och jämlikhet i åtanke och försöka
anpassa sig till dem så långt detta är möjlighet.
Vad avser jämlikhet, rättvisa förhållanden mellan
alla individer, kan vi konstatera att boulen är
mycket jämlik genom att vi välkomnar alla
individer oavsett kön, ålder, etnicitet, religion,
sexuell läggning och social tillhörighet, etc. Om
det emellertid skulle förekomma orättvisor i något
sammanhang måste detta påtalas så att vi alla kan
hjälpas åt att eliminera dem.
Elitorganisationen
I början av året tillsattes en ny förbundskapten för
både herr- och damlandslaget. Då inriktningen
varit att finna en förbundskapten med god förankring i internationell petanque föll valet på
David Le Dantec, vars meritlista är allt för lång för
att presenteras här - men det bör nämnas att
David vunnit VM vid två tillfällen.
Till Davids hjälp tillsattes flera assisterande
coacher enligt ovan. Förbundsstyrelsen hoppas
mycket på denna nyordning inom elitverksamheten, som fortfarande är under
utveckling. Det är viktigt att denna satsning ses
långsiktigt. Förhoppningen är att den ger resultat
om några år och att vi då har en god och hållbar
arbetsmodell för våra landslag.

Som ett led i det arbetet har avtal med och policys
för landslagsspelare och ledare upprättats, i syfte
att förtydliga villkor, rättigheter, skyldigheter och
arbetsuppgifter.
Årets höjdpunkt stod Jessica Johansson för när
hon vid Singel-VM mycket förtjänstfullt bärgade
ett brons i damklassen. Nästa lika högt smäller ett
EM-brons - och ett sådant spelade Noon
Geffenblad, Jessica Karlsson, Malin Sares och
Cajsa Qvarnström hem vid U23-EM. Coach vid
båda dessa bronsbegivenheter var Albin Plantin.
Det ser lovande ut på damsidan.
Det europeiska förbundet beslutade under året att
antalet europamästerskap kommer att utökas från
och med 2016. U23-mästerskapen kommer att gå
varje år, istället för vartannat, och ett singelmästerskap för såväl herrar som damer inrättas.
I övrigt har Sverige deltagit i mästerskap och
internationella tävlingar enligt nedan.
Inför 2016 har Henri von Eggers Patron valt att
lämna posten som förbundskapten för juniorerna.
Lars Ekroth, Henrik Hugosson och Niklas Carlén
väljer att lämna sina uppdrag som assisterande
coacher inför 2016. Vi tackar samtliga för den tid
och energi de skänkt svensk elitboule. I skrivande
stund håller förbundsstyrelsen på att rekrytera nya
förbundskaptener/assisterande coacher och
förhoppningarna om att kunna presentera ett bra
team inför 2016, för fortsatt satsning på våra bästa
spelare i de olika klasserna, är goda.
Internationella tävlingar som dam- och
herrlandslaget deltog i:
Hedebo Open, Danmark. Herrlandslagets
Joachim Andersson, Jimmy Löf, Rickard Nilsson
slutade på en fin andraplats
Blangy-sur-Bresle, Frankrike. Herrlandslagets Ali
Abdi Aden, Anders Csapó, Albin Plantin
imponerade genom att ta sig till kvartsfinal.
Palavas International Féminin, Frankrike.
Damlandslagets Lotta Larsson, Tove Orrbeck,
Cajsa Qvarnström slutade på en mycket hedersam
tredjeplats.
International à pétanque d’Espalion, Frankrike
International de l’Olivier, Frankrike
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Veteranlandslaget
Bertil Adlivankin, Dennis Duvenfelt och Lars
Ekroth vann Landslagskval Veteran. De representerade Sverige i European Masters Games i
Nice, Frankrike. Startfältet bestod främst av
franska lag. Det svenska veteranlandslaget stod för
fina matcher och tog sig till åttondelsfinal.
MÄSTERSKAP 2015
Singel-VM
Frankrike
Sveriges representanter var Jessica Johansson och
Anders Csapó. Jessica Johansson tog VM-brons i
damklassen. Anders Csapó placerade sig på 1624:e plats.
Herr-EM
Bulgarien
Det svenska laget placerade sig på 13-16:e plats.
Laget bestod av Ali Abdi Aden, Anders Csapó,
Jimmy Löf och Rickard Nilsson. Ali Abdi Aden
representerade Sverige i precisionsskyttet och
placerade sig på 16:e plats.
U23-EM
Kvalspel Spanien
Både Sveriges herr- och damlag tog sig vidare till
finalspelet.
Finalspel Holland
Herrlaget placerade sig på 5-6 plats. Laget bestod
av Ali Abdi Aden, Daniel Eriksson, Tobias
Svensson och Simon Åkesson.
Damlaget tog EM-brons. Laget bestod av Noon
Geffenblad, Jessica Karlsson, Cajsa Qvarnström
och Malin Sares.
Junior-VM
Thailand
Det svenska laget placerade sig på 23:e plats. Laget
bestod av Mikael Bartoft, Viktor Johansson, Lucas
Rudin och Robert Ulfsson. Robert Ulfsson
representerade Sverige i precisionsskyttet och
placerade sig på 29:e plats.

Representation
SBF har under varit representerade i det
europeiska förbundet, CEP, av Ingela Eriksson.
SBF:s officiella företrädare vid möten och
kongresser var:
 Europeiska förbundets (CEP) kongress i
oktober, Bulgarien: Ingela Eriksson/Lasse
Franck.
 Internationella förbundets (FIPJP)
kongress i november, Thailand: Lasse
Franck
UTMÄRKELSER
Årets bouleprestation
Årets bouleprestation 2014 tilldelades Rickard
Nilsson för silvermedaljen vid inofficiella singelVM.
Nisse Warbergs Minnesstipendium
För 18:e gången delades stipendiet ut. Kersti
Lindelöf mottog stipendiet för sina förtjänstfulla
insatser för boulen på förenings- och distriktsnivå.
Stor spelare
Under året har ingen spelare kvalificerat sig för
titeln Stor spelare.
Årets spelare
Rickard Nilsson, Coccinelle Petanque Club
Årets junior
Robert Ulfsson, Gothenburg Boule Bangers
Stor insats för Svensk boule
Albin Plantin, Sibirien Club Petanque

Dam-VM
Thailand
Det svenska laget placerade sig på 9-16 plats.
Laget bestod av Signe Holgersson, Lotta Larsson,
Tove Orrbeck och Cajsa Qvarnström. Tove
Orrbeck representerade Sverige i precisionsskyttet
och placerade sig på 23:e plats.
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Slutord
Vi har som i tidigare års slutord försökt beskriva verksamheten utifrån de väsentliga händelser som skett
under verksamhetsåret.
I början av 2015 presenterade vi en ny förbundskapten för herr- och damlandslagen, David Le Dantec.
Att välja en förbundskapten med god förankring i den internationella petanquen är ett medvetet val för att
vi på sikt ska nå framgång internationellt. Detta arbete ska dock ses långsiktigt då vi har en lång resa kvar
framför allt på herrsidan, men stenen är i rullning då vi skapat goda förutsättningar.
Det är mycket glädjande att vi under året fått två internationella medaljer. Året startade med att Jessica
Johansson tog en mycket välförtjänt bronsmedalj på Dam-VM i singel. Årets andra höjdpunkt skedde vid
U23-EM där damlaget med Jessica Karlsson, Noon Geffenblad, Cajsa Qvarnström och Malin Sares
bärgade en bronsmedalj. Vilka framtidstjejer vi har!
Förbundsstyrelsen tycker det är glädjande att årets resultat blivit bättre än budgeterat trots minskade
bidrag. Bland annat har vissa resor för landslaget blivit billigare än beräknat. Vi har även fått återbetalt
pengar från det inställda VM:et på Tahiti.
Strax innan jul flyttade kansliet till nya lokaler. Nya Idrottens Hus ligger i Folksam-huset vid Skanstull på
Södermalm i Stockholm. I och med de nya lokalerna har antalet specialidrottsförbund som sitter i
Idrottens Hus ökat.
Under året har breddkommitténs arbete intensifierats och hittat en bra form. En nyhet för 2016 är att
Boulens Dag återuppstår som en dag i rekryteringens tecken. Vi har också sökt och fått beviljat ett bidrag
för att kunna projektanställa en person som bland annat ska arbeta med rekrytering. Det är dock viktigt att
påpeka i sammanhanget att det är vi tillsammans som måste göra jobbet för att vi ska kunna rekrytera nya
medlemmar. Det är föreningar och medlemmar som måste ta sig tid att välkomna nya medlemmar när vi
växer som förbund. Men självklart fixar vi detta, eller hur?
Ett år går fort och mycket återstår för att vi ska bli ett förbund som åter ökar i medlemsantal, men resan
har startat. Vi vill tacka alla medlemmar som under året har arbetat för boulens bästa på alla nivåer inom
Svenska Bouleförbundet.
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SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
812000-0917

ÅRSBOKSLUT
Resultaträkning
Not

2015-01-01 - 2015-13-31

2014-01-01 - 2014-12-31

1

3 087 476
1 429 000
4 516 476

2 973 874
1 718 00
4 691 874

2
3
4

-2 071 088
-539 747
-1 811 858
-4 422 693

-2 056 560
-446 482
-1 857 448
-4 360 490

93 783

331 384

2 695
-83
2 612

14 402
-92
14 310

Resultat efter finansiella poster

96 395

345 694

ÅRETS RESULTAT

96 395

345 694

INTÄKTER
Verksamhetens intäkter
Bidrag

KOSTNADER
Verksamhetens kostnader
Tävlings- och utvecklingsverksamhet
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
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SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
812000-0917

ÅRSBOKSLUT
Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa anläggningstillgångar

5

1

1

6

11 630
11 631

11 630
11 631

3 000
241
65 295
68 536

8 236
95 088
103 324

Kassa och Bank

4 695 093

4 500 328

Summa omsättningstillgångar

4 763 629

4 603 652

SUMMA TILLGÅNGAR

4 775 260

4 615 283

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
812000-0917
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

7
2 709 760
96 395
2 806 155

2 364 067
345 694
2 709 761

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

16 094
64 546
1 888 465
1 969 105

53 613
47 381
1 804 528
1 905 522

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 775 260

4 615 283

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga
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SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
812000-0917

ÅRSBOKSLUT
Tilläggsupplysningar
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i kr om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värdegrundsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och BFN:s
allmänna råd för små företag och ideella föreningar.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Inga avskrivningar har skett under verksamhetsåret då samtliga tillgångar är avskrivna.
Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter- och klubbavgifter
Tävlingsavgifter
Försäljning
Övrigt
Summa

2015
1 685 500
1 346 655
22 205
33 116
3 087 476

2014
1 708 880
1 253 785
11 162
47
2 973 874

Not 2 Tävlings- och utvecklingsverksamhet
Licensförsäkring och övriga försäkringar
Projekt, utveckling och rekrytering
Kommittéer
Utbildning
Landslagsverksamhet
Tävlingsverksamhet
Veteran-EM 2014
Internationellt arbete
Summa

2015
102 762
27 194
65 082
26 249
266 892
1 557 524
25 385
2 071 088

2014
106 612
27 508
26 663
202 719
1 464 469
207 803
20 786
2 056 560

2015
83 154
456 593
539 747

2014
53 409
393 073
446 482

Not 3 Övriga externa kostnader
Marknadskommunikation
Möten, konferensen och förtroendevalda
Summa
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda
Män
Kvinnor
Totalt
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till övriga anställda
Löner och andra ersättningar till styrelse
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2015

2014

1
2
3

1
2
3

2015
1 264 653
115 601
1 380 254
420 912
58 997

2014
1 390 268
101 520
1 491 788
451 022
71 722

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2015

2014

83 389
-74 268
9 121

90 196
-6 807
83 389

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

2015
-83 388
74 268
-9 120
1

2014
-90 195
6 807
-83 388
1

Not 6 Andelar i intresseföretag
2015
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
11 630
Redovisat värde vid årets slut
11 630
Svenska Bouleförbundet äger 1 andel i föreningen Städa Sverige (tidigare namn Pool 2 Tusen),
organisationsnummer 716421-2859.
Not 7 Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

2014
11 630
11 630

2015-12-31
2 709 760
96 395
2 806 155
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Underskrifter
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till förbundsmötet i Svenska Bouleförbundet, org.nr. 812000-0917

Rapport om årsbokslutet
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Svenska Bouleförbundet för år 2015.
Styrelsens ansvar för årsbokslutet
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid
upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig gör att
upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt
god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den
auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av de interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen
upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. Vi
tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska
Bouleförbundet för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Uttalande
Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 19 februari 2016
Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Revisionsrapport
Till förbundsmötet för Svenska Bouleförbundet, org nr. 812000-0917
Jag har granskat Svenska Bouleförbundets verksamhet för år 2015. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed.
Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om
verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
förbundets interna kontroll är tillräcklig.
Jag anser att granskningen ger mig rimlig grund för följande uttalanden:
Jag bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Min granskning har sammantaget inte påvisat några förhållanden som föranleder anmärkning.
Falkenberg den 29 februari 2016

Ove Johansson
Av SBF:s förbundsmöte vald revisor
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STYRELSEFÖRSLAG 1 REVIDERING AV STADGARNA
Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde den 9-10 maj att, på grund av de diskussioner som fördes vid
förbundsmötet den 25-26 april 2015, uppdra åt en stadgekommitté att göra en översyn av förbundsstadgarna med möjlighet för styrelsen att lämna förslag till förbundsmötet 2016.
Kommittén uppmanades att beakta diskussionerna vid förbundsmötet samt att särskilt se över
representationen vid förbundsmötet, dess frekvens samt förbundsstyrelsens storlek och sammansättning. I
övrigt gavs kommittén ett brett uppdrag för översynen.
Stadgekommittén har bestått av Carina Sjöberg (förbundsstyrelsen) och de två tidigare förbundsstyrelseledamöterna Robert Boström och Hasse Hagberg. Kommittén har sammanträtt vid två tillfällen, den 19
augusti och den 31 januari. I övrigt har flitig e-postkommunikation förekommit.
Ett utkast till förslag framlades vid SBF:s ordförandekonferens i Göteborg den 17 oktober 2015.
Konferensen diskuterade utkastet tillsammans med kommitténs ledamöter under två timmar.
Ett delvis omarbetat förslag sändes därefter på remiss till samtliga distrikt och föreningar den 3 december.
Remisstiden angavs till den 15 januari.
Stadgekommittén föreslår att:
- antalet distriktsombud på förbundsmötet minskar från 49 till 41,
- distriktsstyrelserna utser två ombud i stället för tre, övriga väljs som tidigare på distriktsmöten,
- förbundsstyrelsen utökas från sju till nio ledamöter samtidigt som suppleanterna avskaffas.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att anta de nya förbundsstadgarna
Nedan återfinns de nuvarande stadgarna i den vänstra kolumnen och förbundsstyrelsens förslag i den
högra. Om ingen ändring i texten föreslås har, för tydlighetens skull, texten inte upprepats i den högra
kolumnen.
Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1.1 Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet (SBF) är en
sammanslutning av svenska föreningar som utövar
boulesport.
SBF är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
samt anslutet till Internationella Boulefederationen
(FIPJP).
Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar gäller
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, amatör- och
övriga bestämmelser samt andra av RF utfärdade
anvisningar och instruktioner.
§1.2 Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att:
• Främja den gamla franska sporten boule
(pétanque) och verka för dess utbredning.
• Utfärda gemensamma bestämmelser och utöva
övergripande ledning för Sveriges
bouleföreningar.
• Verka för enighet mellan föreningarna.
• Representera boulesporten gentemot andra

§1.1 Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet (SBF) är en
sammanslutning av svenska föreningar som utövar
boulesport.
SBF är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
samt anslutet till Fédération Internationale de Pétanque
et Jeu Provençal (FIPJP) och Confédération Européenne
de Pétanque (CEP)
Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar gäller
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, amatör- och
övriga bestämmelser samt andra av RF utfärdade
anvisningar och instruktioner.
§1.2 Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att:
• Främja sporten boule (pétanque) och verka för
dess utbredning.
• Utfärda gemensamma bestämmelser och utöva
övergripande ledning för de anslutna föreningarna
och verka för enighet mellan dessa.
• Representera boulesporten gentemot andra
idrottssammanslutningar och övriga institutioner.
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idrottssammanslutningar och övriga institutioner.
• Företräda svensk boulesport internationellt.

• Företräda svensk boulesport internationellt.

§1.3 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet,
extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.
Beslutsrätt kan delegeras till andra organ.
Förbundets lokala verksamhet utövas av
distriktsförbund och föreningar.

§1.3 Beslutande organ
Ingen ändring föreslås

§1.4 Inträdeskrav för förening
Varje svensk ideell förening som utövar boulesport och består av minst åtta medlemmar kan
efter ansökan och inbetalande av inträdesavgift
vinna medlemskap i förbundet.

§1.4 Inträdeskrav för förening
Varje svensk ideell förening som utövar
boulesport och består av minst åtta medlemmar
kan efter ansökan och inbetalande av
inträdesavgift erhålla medlemskap i förbundet.

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till
förbundsstyrelsen, som beslutar i ärendet. Om
ansökan avslås, ska föreningen underrättas om
detta med angivande av orsaken.

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till
förbundsstyrelsen, som beslutar i ärendet. Om
ansökan avslås, ska föreningen underrättas om
detta med angivande av orsaken.

Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsnämnden
(RIN).

Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsnämnden
(RIN).

§1.5 Utträde och uteslutning
Förening som önskar utträda ur förbundet ska
göra skriftlig anmälan om det.

§1.5 Utträde och uteslutning
Förening som önskar utträda ur förbundet ska
göra skriftlig anmälan om det samt bifoga
protokoll från medlemsmötet om utträdesbeslutet.

Förbundsstyrelsen beviljar utträde med omedelbar
verkan. Om särskilda skäl finns, kan förbundsstyrelsen förknippa beslutet med vissa villkor.
Förening som inte betalat årlig avgift för två på
varandra följande år, avförs ur medlemsförteckningen.
Utan att anmälan om utträde föreligger, kan SBF
utesluta förening, om den trots påminnelser
underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s,
SBF:s, distriktsidrottsförbundets (DF) eller
specialidrottsdistriktsförbundets (SDF) stadgar.
Förening kan också uteslutas om den har
underlåtit att följa beslut, som i stadgeenlig
ordning fattats av RF, SBF, DF eller SDF, eller
annars påtagligt motarbetat förbundets intressen.
Ifråga om handläggning, beslut och dess
ikraftträdande samt överklagan i ärende rörande
uteslutning, ska RF:s stadgar följas.
Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen.
Beslut om uteslutning får överklagas hos
Riksidrottsnämnden (RIN).

Förbundsstyrelsen beviljar utträde med omedelbar
verkan. Om särskilda skäl finns, kan
förbundsstyrelsen förknippa beslutet med vissa
villkor.
Förening som inte betalat årlig avgift för två på
varandra följande år, avförs ur
medlemsförteckningen.
Utan att anmälan om utträde föreligger kan SBF
utesluta förening, om den trots påminnelser
underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s,
SBF:s, distriktsidrottsförbundets (DF) eller
specialidrottsdistriktsförbundets (SDF) stadgar.
Förening kan också uteslutas om den har
underlåtit att följa beslut, som i stadgeenlig
ordning fattats av RF, SBF, DF eller SDF eller
annars påtagligt motarbetat förbundets intressen.
Ifråga om handläggning, beslut och dess
ikraftträdande samt överklagan i ärende rörande
uteslutning, ska RF:s stadgar följas.
Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen.
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§1.6 Avgifter
Avgifter till förbundet fastställs av förbundsmötet. Avgifter till förbundet och i
förekommande fall till distriktsförbund ska
betalas utan anmodan.
Avgifterna är:
• årlig avgift, förening ska betala denna avgift i
förväg och så att den inkommit till förbundet
senast första vardagen i november. Förbundsstyrelsen får bestämma om årlig avgift, eller del
därav, för förening som inträder i förbundet
under året.
• licensavgift, som inbetalas till förening av
enskild medlem och som i sin tur fortlöpande
redovisar avgifterna till förbundsstyrelsen enligt
anvisningar från denna.
• inträdesavgift, som betalas av ny förening eller
återinträdande förening.
• förseningsavgift, kan av förbundsstyrelsen
åläggas förening vars avgifter, föreningsrapport
och årsredovisning inte inkommit i tid.
Förseningsavgiften är 50 % av gällande årlig avgift
vid varje förekommande försening. Förbundsstyrelsen kan, men är inte skyldig att, först skicka
påminnelser innan förseningsavgift faktureras.
Vid försening som överstiger 3 månader, eller om
avgifter inte inbetalats, äger förbundsstyrelsen rätt
att behandla ärendet i enlighet med kap §1.5
Utträde och uteslutning.

§1.6 Avgifter
Avgifter till förbundet fastställs av förbundsmötet.
Avgifter till förbundet och i förekommande fall till
distriktsförbund ska betalas utan anmodan.
Avgifterna är:
• årlig avgift, förening ska betala denna avgift i
förväg och så att den inkommit till förbundet
senast första vardagen i november.
Förbundsstyrelsen får bestämma om reducering
av årlig avgift för förening som inträder i
förbundet efter den 31 augusti.
Därutöver kan distriktsförbund fastställa årlig
avgift efter beslut av dess årsmöte.
• licensavgift, som inbetalas till förening av
enskild medlem och som i sin tur fortlöpande
redovisar avgifterna till förbundsstyrelsen enligt
anvisningar från denna.
• inträdesavgift, som betalas av ny förening eller
återinträdande förening.
• Förseningsavgift kan av förbundsstyrelsen
åläggas förening vars avgifter, föreningsrapport
och årsredovisning inte inkommit i tid.
Förseningsavgiften är 50 % av gällande årlig avgift
vid varje förekommande försening.
Förbundsstyrelsen kan, men är inte skyldig att,
först skicka påminnelser innan förseningsavgift
faktureras.
Vid försening som överstiger 3 månader, eller om
avgifter inte inbetalats, äger förbundsstyrelsen rätt
att behandla ärendet i enlighet med kap §1.5
Utträde och uteslutning.

§1.7 Förenings åligganden
Det åligger förening att:
• Följa dessa stadgar och övriga i stadgeenlig
ordning fattade beslut.
• Till förbundsstyrelsen sända in sina stadgar och
beslutade stadgeändringar.
• Skicka in Föreningsrapporten senast 31
december. Tillsammans med Föreningsrapport
ska föreningen också skicka Årsredovisning och
Förteckning över medlemmar.
• På anfordran utlämna räkenskaper och övriga
handlingar till förbundsstyrelsen.
• Fullgöra skyldigheter gentemot det distrikt inom
vilket föreningen har sitt säte.

§1.7 Förenings åligganden
Det åligger förening att:
• Följa dessa stadgar och övriga i stadgeenlig
ordning fattade beslut.
• Till förbundsstyrelsen sända in sina stadgar och
beslutade stadgeändringar för godkännande.
• Skicka in Föreningsrapporten senast 31
december. Tillsammans med Föreningsrapport ska
föreningen också skicka Årsredovisning och
Förteckning över medlemmar.
• På anfordran utlämna räkenskaper och övriga
handlingar till förbundsstyrelsen.
• Fullgöra skyldigheter gentemot det distrikt inom
vilket föreningen har sitt säte

Kap 2 FÖRBUNDSMÖTET
§2.1 Ordinarie förbundsmöte
Ordinarie förbundsmöte hålls årligen före april
månads utgång på tid och plats som beslutas av
förbundsstyrelsen. Underrättelse om tid och plats
ska tillställas föreningarna före den 1 december.

§2.1 Ordinarie förbundsmöte
Ordinarie förbundsmöte hålls årligen före april
månads utgång på tid och plats som beslutas av
förbundsstyrelsen. Underrättelse om tid och plats
ska tillställas föreningarna före den 1 december.

Kallelse till mötet sker skriftligen till föreningar
och distrikt senast fyra veckor före mötet.

Kallelse till mötet sker skriftligen till föreningar
och distrikt senast fyra veckor före mötet.
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Kallelse till ordinarie förbundsmöte ska innehålla:
• Styrelseberättelse.
• Årsredovisning med resultat- och balansräkning.
• Valberedningens förslag och lista på nominerade
kandidater.
• Styrelsens förslag till verksamhet.
• Motioner med yttrande av förbundsstyrelsen.

Kallelse till ordinarie förbundsmöte ska innehålla:
• Styrelsens verksamhetsberättelse.
• Årsredovisning med resultat- och balansräkning.
• Styrelsens förslag om disposition av årets
resultat.
• Styrelsens förslag till verksamhetsplan och
budget.
• Uppgift om antal ombud per distrikt
• Eventuella övriga styrelseförslag samt, motioner
med yttrande av förbundsstyrelsen.
• Valberedningens förslag samt lista på övriga
nominerade och till vilka poster de nominerats.

§2.2 Rösträtt och ombud
Vid förbundsmötet och extra förbundsmöte
utövas rösträtten av distriktsombud. Ombud ska
vara utrustat med skriftlig fullmakt som
överlämnas till mötesledningen. Fullmakten ska
vara utfärdad av distriktsstyrelsen.

§2.2 Rösträtt och ombud
Förbundsmöte och extra förbundsmöte består av
41 distriktsvalda ombud, förbundsstyrelsens
ledamöter samt förbundsrevisorerna. Ombud ska
vara utrustat med skriftlig personlig fullmakt
utfärdad av distriktsstyrelsen som överlämnas till
mötesledningen.

Distrikten disponerar 49 röster. Varje distriktsstyrelse disponerar tre röster. Återstående röster
fördelas på distrikten enligt den så kallade uddatalsmetoden i proportion till antalet licensierade
medlemmar den 31 december året före
förbundsmötet.
Ombud måste vara medlem i förening som tillhör
distriktet.
Svenska Bouleförbundet svarar för ombudens
resa och uppehälle i anslutning till förbundsmötet.
Ledamot av förbundsstyrelsen får ej vara ombud
vid förbundsmötet. Yttrande- och förslagsrätt
tillkommer förutom ombud även förbundsstyrelsens ledamöter och revisorerna samt, i
samband med frågor som rör deras särskilda
uppdrag, även valberedningens ledamöter och
ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper.
Förening har yttrande och förslagsrätt i fråga som
rör egen motion. Representant för förening ska
uppvisa fullmakt som visar rätt att representera
föreningen i det aktuella ärendet.
Förbundsmötet kan besluta att i särskilda fall
medge annan yttranderätt.
Om inte förbundsmötet beslutar annat är dess
sammankomster offentliga.

Varje distriktsstyrelse utser två ombud. Övriga
ombud fördelas mellan distrikten enligt den så
kallade uddatalsmetoden i proportion till antalet
licensierade medlemmar den 31 december året
före förbundsmötet. Dessa ombud väljs med
lämpligt antal suppleanter vid distriktsmöten.
Ombud måste vara medlem i förening som tillhör
distriktet.
Svenska Bouleförbundet svarar för ombudens resa
och uppehälle i anslutning till förbundsmötet.
Endast närvarande ombud har rösträtt på
förbundsmötet.
Ledamot av förbundsstyrelsen får ej vara ombud
vid förbundsmötet. Yttrande- och förslagsrätt
tillkommer förutom ombud även
förbundsstyrelsens ledamöter och revisorerna.
Ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper som
särskilt bjudits in av förbundsstyrelsen har
yttrande- och förslagsrätt i frågor som innefattas
av deras uppdrag.
Förening har yttrande och förslagsrätt i fråga som
rör egen motion. Representant för förening ska
uppvisa fullmakt som visar rätt att representera
föreningen i det aktuella ärendet.
Förbundsmötet kan besluta att i särskilda fall
medge annan yttranderätt.
Om inte förbundsmötet beslutar annat är dess
sammankomster offentliga.
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§2.3 Mötesfunktionärer
Ordförande och övriga funktionärer utses av de
närvarande ombuden.

§2.3 Mötesfunktionärer
Ingen ändring föreslås

§2.4 Beslut
För beslut fordras enkel majoritet. För stadgebeslut gäller dock kap 6.2 Ändring av stadgarna.

§2.4 Beslut
För beslut fordras enkel majoritet. För
stadgebeslut gäller dock § 6.2 Ändring av
stadgarna.

Absolut majoritet (mer än häften av de avgivna
rösterna) fordras vid ordförandeval och relativ
majoritet (den eller de som fått fler röster) 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.
Förbundsmötet 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
häften av antalet röster enligt röstlängden ha
avgetts.

Absolut majoritet (mer än häften av de avgivna
rösterna) fordras vid ordförandeval och relativ
majoritet (den eller de som fått fler röster) 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.
Förbundsmötet 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 häften
av antalet röster enligt röstlängden ha avgetts.

Beslut fattade av förbundsmötet gäller från mötets
avslutande om inte annat sägs.

Beslut fattade av förbundsmötet gäller från den
tidpunkt då protokollet är justerat, om inte annat
sägs. Beslut i tävlings och regelfrågor får dock ej
tillämpas före den 1 januari året efter mötet.

§2.5 Dagordning
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden
förekomma i angiven ordning.

§2.5 Dagordning
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden
förekomma i angiven ordning.
1. Upprop av ombud och justering av röstlängd.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare att jämte
ordföranden justera mötesprotokollet.
4. Fastställande av dag- och arbetsordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning.
6. Revisionsberättelse.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Beslut om fastställande av resultat-och
balansräkning.
9. Beslut om disposition av årets resultat
10. Behandling av förslag från styrelsen.

1. Upprop av ombud och justering av
röstlängd.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare att jämte
ordföranden justera mötesprotokollet.
4. Fastställande av dag- och arbetsordning.
5. Styrelseberättelse och årsredovisning.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fråga om eventuella arvoden.
9. Behandling av förslag från styrelsen.
10. Behandling av motioner.
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11. Beslut om budget och avgifter till
förbundet.
12. Val av
a) Förbundsordförande, 1 år,
b) Förbundssekreterare, 2 år (växelvis med
ekonomiansvarig),
c) Ekonomiansvarig, 2 år (växelvis med
förbundssekreterare),
d) Fyra ordinarie styrelseledamöter, 2 år
(växelvis) och två suppleanter, 1 år,
e) Två revisorer, 2 år (växelvis),
f) Två revisorsuppleanter, 1 år,
g) Svenska Bouleförbundets
disciplinnämnd:
Ordförande, 1 år, fyra ordinarie
ledamöter, 2 år (växelvis), två suppleanter, 1 år
h) Valberedningen:
Ordförande, 1 år, fyra ledamöter, 2 år
(växelvis)
13. Tillsättande av eventuella kommittéer och
arbetsgrupper.
14. Övriga frågor (beslut kan inte fattas).

11. Behandling av motioner.
12. Beslut om verksamhetsplan, budget och
avgifter till förbundet.
13. Beslut om eventuella arvoden.
14. Val av
a) Förbundsordförande, 1 år,
b) Förbundssekreterare, 2 år (växelvis med
ekonomiansvarig),
c) Ekonomiansvarig, 2 år (växelvis med
förbundssekreterare),
d) sex styrelseledamöter, 2 år (växelvis)
e) Två revisorer, 2 år (växelvis),
f) Två revisorssuppleanter, 1 år,
g) Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd:
Ordförande, 1 år, fyra ordinarie ledamöter, 2 år
(växelvis), två suppleanter, 1 år
h) Valberedning:
Ordförande, 1 år, fyra ledamöter, 2 år (växelvis)
15. Tillsättande av eventuella kommittéer och
arbetsgrupper.
16. Övriga frågor (beslut kan inte fattas).

§2.6 Motionsrätt
Motionsrätt till förbundet tillkommer:
• Förening
• Distrikt
• Förbundsrevisor
Motion ska ha inkommit till förbundsstyrelsen
senast 15 januari.
Motioner läggs upp på förbundets hemsida.
Distrikt som önskar yttra sig över motion ska göra
detta senast den 15 februari.

§2.6 Motioner
Motionsrätt till förbundet tillkommer:
• Förening
• Distrikt
• Förbundsrevisor
Motion ska ha inkommit till förbundsstyrelsen
senast den 15 januari.
Distrikt ska senast den 15 februari avge yttrande
till förbundsstyrelsen över motion från förening
inom distriktet.
Motioner läggs upp på förbundets hemsida senast
den 20 januari. Yttranden från distrikt läggs till
snarast efter det att de inkommit.

§2.7 Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte kan efter behov utlysas av
förbundsstyrelsen.

§2.7 Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte kan utlysas av
förbundsstyrelsen.

Styrelsen är skyldig att utlysa extra förbundsmöte
inom två månader på skriftlig begäran av minst en
tredjedel av förbundets föreningar.

Styrelsen är skyldig att utlysa extra förbundsmöte
inom två månader på skriftlig begäran av minst en
tredjedel av förbundets föreningar.

Plats för mötet beslutas av förbundsstyrelsen.

Kallelse till mötet sker skriftligen till föreningar
och distrikt senast fyra veckor före mötet.

Kallelse till mötet sker skriftligen till föreningar
och distrikt senast fyra veckor före mötet.
Kallelse ska innehålla de handlingar och
eventuella förslag som föranlett det extra mötet.
Extra förbundsmöte får endast fatta beslut i
ärenden som upptagits i kallelsen.
§2.8 Vem är valbar
Valbar till förtroendepost i förbundsstyrelse,
valberedning och disciplinnämnd är myndig

Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för
mötet, samt de handlingar och eventuella förslag
som föranlett det extra mötet.
Extra förbundsmöte får endast fatta beslut i
ärenden som upptagits i kallelsen.
§2.8 Vem är valbar
Valbar till förtroendepost i förbundsstyrelse,
valberedning och disciplinnämnd är myndig
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medlem i förening.

medlem i förening.

Utländsk medborgare måste ha varit bosatt i riket
minst ett år vid valtillfället.

Utländsk medborgare måste ha varit bosatt i
Sverige minst tolv (12) månader i följd vid
valtillfället.

Ingen äger rätt att samtidigt vara ledamot av
förbunds- eller distriktsstyrelse och någon av
Svenska Bouleförbundets disciplinnämnder ej
heller att samtidigt vara ledamot av fler än en
disciplinnämnd.

Ingen äger rätt att vara ledamot i förbunds- eller
distriktsstyrelse och samtidigt i någon av Svenska
Bouleförbundets disciplinnämnder. Ingen får vara
ledamot i flera disciplinnämnder samtidigt.

Förbundsstyrelseledamot är inte valbar till
valberedningen.

Förbundsstyrelseledamot är inte valbar till
valberedningen.

Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är
närvarande vid mötet, ska kunna uppvisa ett intyg
som visar att personen är villig att åta sig
uppdraget.

Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är
närvarande vid mötet, ska kunna uppvisa ett intyg
som visar att personen är villig att åta sig
uppdraget.

Kap 3 VALBEREDNINGEN
§3.1 Sammansättning
Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra
övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
Ledamöterna ska vara lika fördelade mellan
könen. Olika åldersgrupper ska finnas
representerade.

§3.1 Sammansättning
Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra
övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Olika
åldersgrupper och kön ska finnas representerade.

§3.2
Det åligger förbundsstyrelsen ställa medel till
förfogande för valberedningens arbete.
§3.2 Instruktion
Det åligger valberedningen att med ledning av
inkomna förslag och på eget initiativ avge förslag
till val enligt § 2.5 Dagordning. Därvid ska den
verka för en jämn könsfördelning i styrelsen och
att olika åldersgrupper blir representerade.
Valberedningen ska också avge förslag till
styrelsearvoden enligt § 2.5 Dagordning, p 8
Eventuella arvoden.

§3.3 Instruktion
Det åligger valberedningen att med ledning av
inkomna förslag och på eget initiativ avge förslag
till val enligt § 2.5 Dagordning. Därvid ska den
verka för en jämn könsfördelning i styrelsen och
att olika åldersgrupper blir representerade.
Valberedningen ska också avge förslag till
styrelsearvoden enligt § 2.5 Dagordning, p 13
Eventuella arvoden.

Valberedningen ska före den 1 november inhämta
besked från förbundets förtroendevalda huruvida
de är beredda att kandidera på nytt.

Valberedningen ska före den 1 november inhämta
besked från förbundets förtroendevalda huruvida
de är beredda att kandidera på nytt.

Valberedningen ska därefter (senast den 1
december) underrätta föreningar och distrikt om
vilka förtroendevalda som undanbett sig omval.

Valberedningen ska därefter (senast den 1
december) underrätta föreningar och distrikt om
vilka förtroendevalda som undanbett sig omval.
Underrättelsen ska även innehålla vilka
förtroendeposter som är valbara.

Föreningar och distrikt äger att senast den 15
januari inge skriftliga förslag till val av
förbundsstyrelse, Svenska Bouleförbundets
disciplinnämnd, revisorer och revisor-suppleanter.
Valberedningens förslag med uppgift om övriga
nominerade och eventuella styrelsearvoden
utsänds med kallelsen till förbundsmötet.

Föreningar och distrikt äger att senast den 15
januari inge skriftliga förslag till val av
förbundsstyrelse, Svenska Bouleförbundets
disciplinnämnd, revisorer och revisorsuppleanter.
Valberedningens förslag med uppgift om övriga
nominerade och eventuella styrelsearvoden
utsänds med kallelsen till förbundsmötet.
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Valberedningen föreslår mötesordförande och
sekreterare till förbundsmötet.
Kap 4 FÖRBUNDSSTYRELSEN
§4.1 Ledamöter
Förbundsstyrelsen består av:
• Förbundsordförande
• Förbundssekreterare
• Ekonomiansvarig
• Fyra övriga ledamöter
• Två suppleanter
Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män,
och bör utgöras av lika många kvinnor och män.
Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv. Den ska
inom sig utse ett arbetsutskott (AU) bestående av
minst ordföranden, sekreteraren och
ekonomiansvarig.
Förbundsstyrelsen tillsätter i övrigt erforderliga
kommittéer och arbetsgrupper utöver dem som
tillsatts enligt § 2.5 Dagordning.
Enskild person kan adjungeras till styrelsen och
närvara vid dess sammanträden med yttranderätt.
§4.2 Sammanträden
Förbundsstyrelsen sammanträder enligt
ordförandens bestämmande eller då AU anser det
nödvändigt eller då minst tre av styrelsens
ledamöter begär det.

§4.1 Ledamöter
Förbundsstyrelsen består av:
• Förbundsordförande
• Förbundssekreterare
• Ekonomiansvarig
• Sex övriga ledamöter
Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män.
Jämn könsfördelning ska eftersträvas.
Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv. Den ska
inom sig utse ett arbetsutskott (AU) bestående av
minst ordföranden, sekreteraren och
ekonomiansvarig.
Förbundsstyrelsen tillsätter i övrigt erforderliga
kommittéer och arbetsgrupper utöver dem som
tillsatts enligt § 2.5 Dagordning.
Enskild person kan adjungeras till styrelsen och
närvara vid dess sammanträden med yttranderätt.
§4.2 Sammanträden
Ingen ändring föreslås

Skriftlig kallelse till sammanträde ska tillsammans
med förslag till föredragningslista tillställas
samtliga ledamöter senast en vecka före
sammanträdet.
Ledamot som är förhindrad att närvara ska
snarast före sammanträdet anmäla detta till den
som utfärdat kallelsen.
Beslut fattas av minst fyra ledamöter i förening i
samband med utlyst sammanträde.
Ledamot får inte rösta genom fullmakt.
§4.3 Instruktion
Det åligger förbundsstyrelsen att:
1. Verka för boulesportens utbredning, handha
ledningen av förbundets verksamhet enligt dess
stadgar, instruktioner, tävlingsregler och föreskrifter samt fullgöra årsmötets beslut och
anvisningar.
2. Föra protokoll vid sina sammanträden.
3. Låta föra fullständig kassabok och andra
erforderliga böcker.

§4.3 Instruktion
Det åligger förbundsstyrelsen att:
1. Verka för boulesportens utbredning, handha
ledningen av förbundets verksamhet enligt dess
stadgar, instruktioner, tävlingsregler och
föreskrifter samt fullgöra förbundsmötets beslut
och anvisningar.
2. Föra protokoll vid sina sammanträden.
3. Låta föra fullständig kassabok och andra
erforderliga böcker.
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4. Låta förvara och besvara inkommande
skrivelser.
5. Besluta om svenska mästerskapstävlingar och
pröva ansökningar från föreningar och distrikt om
anordnande av tävlingar i boule.
6. Låta föra anteckningar om svenska
mästerskapstävlingar.
7. Besluta om tecknande av förbundets firma och
placering av förbundets medel.
8. Organisera förbundets instruktions- och
utbildningsverksamhet.
9. Till samtliga ledamöter, suppleanter och
revisorer regelbundet utsända mötesprotokoll.

4. Låta besvara och förvara inkommande
skrivelser.
5. Besluta om svenska mästerskapstävlingar och
pröva ansökningar från föreningar och distrikt om
anordnande av tävlingar i boule.
6. Låta föra anteckningar om svenska
mästerskapstävlingar.
7. Besluta om tecknande av förbundets firma och
placering av förbundets medel.
8. Organisera förbundets instruktions- och
utbildningsverksamhet.
9. Regelbundet och fortlöpande skicka ut
mötesprotokoll till samtliga ledamöter och
revisorer med suppleanter.

§4.4 Ansvar
Förbundsstyrelsens ledamöter är gemensamt
ansvariga för förbundets förvaltning.

§4.4 Ansvar
Ingen ändring föreslås.

§4.5 Arbetsår
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från
ett ordinarie förbundsmöte till och med närmast
följande.

§4.5 Arbetsår
Ingen ändring föreslås

Verksamhetsåret och räkenskapsåret är lika med
kalenderår.
§4.6 Revision
Förbundets verksamhet, förvaltning och
räkenskaper ska revideras av två förbundsrevisorer, av vilka minst en ska vara auktoriserad
eller godkänd av Revisorsnämnden.
Räkenskaperna ska avslutas och tillställas
revisorerna senast den 31 januari. Revisorerna
äger tillgång till förbundets handlingar.

§4.6 Revision
Ingen ändring föreslås

Revisionsberättelse med förslag till beslut
angående ansvarsfrihet för styrelsen ska vara
styrelsen tillhanda senast den 15 februari.
§4.7 Arbetsutskottet (AU)
AU sammanträder på kallelse av ordföranden.
Utskottet är beslutsmässigt då minst tre ledamöter
är närvarande.

§4.7 Arbetsutskottet (AU)
AU sammanträder på kallelse av ordföranden.
Utskottet är beslutsmässigt då minst tre ledamöter
är närvarande.

Protokoll från AU:s sammanträden ska tillställas
samtliga styrelseledamöter och revisorer.

Protokoll från AU:s sammanträden ska inom en
vecka tillställas samtliga styrelseledamöter och
revisorer.

Förbundsstyrelsen fastställer instruktion för AU.
Förbundsstyrelsen är ansvarig för beslut fattade av
AU inom ramen för dess instruktion och
delegation från styrelsen.
§4.8 Instruktion till kommittéer och utskott
Förbundsstyrelsen fastställer instruktioner för
disciplinnämnden, övriga utskott, kommittéer och

Förbundsstyrelsen fastställer instruktion för AU.
Förbundsstyrelsen är ansvarig för beslut fattade av
AU inom ramen för dess instruktion och
delegering från styrelsen.
§4.8 Instruktion till personal, kommittéer och
utskott
Förbundsstyrelsen fastställer instruktioner för
personal, disciplinnämnden, övriga utskott,
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arbetsgrupper som ligger inom förbundsstyrelsens
ansvarsområde.

kommittéer och arbetsgrupper som ligger inom
förbundsstyrelsens ansvarsområde.

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret
för av övriga utskott, kommittéer och
arbetsgrupper fattade beslut.

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret
för beslut fattade av personal, övriga utskott,
kommittéer och arbetsgrupper.

§4.9 Bestraffningsärenden
Bestraffningsorgan inom SBF är:
• Norra - och Södra disciplinnämnden
• Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd
(SBFd)

§4.9 Bestraffningsärenden
Bestraffningsorgan inom SBF är:
• Norra - och Södra disciplinnämnden
• Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd
(SBFd)

Bestraffningsärenden handläggs i enlighet med
RF:s stadgar 14 kap. 8§. Förbundets
disciplinnämnd ska vara överklagansorgan i
ärende som rör enskild medlems uteslutning,
varning samt att enskild person nekats
medlemskap i förening. RF:s stadgar gäller med
följande förbehåll:
• Vid ärenden som är kopplade till landskamp
eller då medlem deltar i boulespel utomlands är
SBFd första instans.

Bestraffningsärenden handläggs i enlighet med
RF:s stadgar 14 kap. 8§. Svenska bouleförbundets
disciplinnämnd (SBFd) är första instans i ärenden
enligt 15 kap. RF:s stadgar. RF:s stadgar gäller
med följande förbehåll:
• Vid ärenden som är kopplade till landskamp eller
då medlem deltar i boulespel utomlands är SBFd
första instans.

I Södra disciplinnämnden ingår: Sydsvenska
Bouleförbund, Hallands Bouleförbund,
Göteborgs- & Bohusläns Bouleförbund samt
Wästgöta/Dahls Bouleförbund.
I Norra disciplinnämnden ingår: Norra
Sveriges Bouleförbund, Svealands Boule-förbund,
Stockholms Bouleförbund samt Östsvenska
Bouleförbund.
Varje disciplinnämnd består av fyra ordinarie
ledamöter och fyra suppleanter; en var från varje i
nämnden ingående distrikt.
Val av ledamot till de regionala disciplinnämnderna sker för 2 år. Ledamot från
Sydsvenska Bouleförbundet, Wästgöta/Dahls
Bouleförbund, Norra Sveriges Bouleförbund och
Östsvenska Bouleförbundet väljs varje jämnt år.
Ledamot från Hallands Bouleförbund,
Göteborgs- och Bohusläns Bouleförbund,
Svealands Bouleförbund och Stockholms
Bouleförbund väljs varje udda år.
Val av suppleant till de regionala
disciplinnämnderna sker för 1 år.
Förbundsstyrelsen utfärdar instruktion för SBFd
och för Norra- och Södra disciplinnämnden.
§4.10 Bötesbelopp
I bestraffningsärende får förening åläggas böter i
enlighet med RF:s stadgar 14 kap. 5§.

I Södra disciplinnämnden ingår: Sydsvenska
Bouleförbundet, Hallands Bouleförbund,
Göteborgs- & Bohusläns Bouleförbund samt
Wästgöta/Dahls Bouleförbund.
I Norra disciplinnämnden ingår: Norra
Sveriges Bouleförbund, Svealands Bouleförbund,
Stockholms Bouleförbund samt Östsvenska
Bouleförbundet.
Varje disciplinnämnd består av fyra ordinarie
ledamöter och fyra suppleanter; en var från varje i
nämnden ingående distrikt.
Val av ledamot till de regionala
disciplinnämnderna sker för 2 år. Ledamot från
Sydsvenska Bouleförbundet, Wästgöta/Dahls
Bouleförbund, Norra Sveriges Bouleförbund och
Östsvenska Bouleförbundet väljs varje jämnt år.
Ledamot från Hallands Bouleförbund, Göteborgsoch Bohusläns Bouleförbund, Svealands
Bouleförbund och Stockholms Bouleförbund väljs
varje udda år.
Val av suppleant till de regionala
disciplinnämnderna sker för 1 år.
Förbundsstyrelsen utfärdar instruktion för SBFd
och för Norra- och Södra disciplinnämnden.

§4.10 Bötesbelopp
Ingen ändring föreslås.

Enskild person får bötfällas med högst 10 000
kronor.
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Kap 5 DISTRIKT
§5.1 Distriktsförbund
Inom varje distrikt ska det finnas ett
distriktsförbund. Dessa distriktsförbund är
desamma som de i Kap 11 RF:s stadgar
omnämnda specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

§5.1 Distriktsförbund
Ingen ändring föreslås.

Distriktsförbunden är – vart och ett inom sitt
geografiskt begränsade område av landet
(distriktet) – organ för SBF:s regionala
verksamhet.
Distriktsförbund upprättas efter samråd med
vederbörande SDF-styrelse(r).
Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska
område föreningen har sin stadgeenliga hemort.
§5.2 Distriktsindelning
SBF är indelat i åtta distriktsförbund med följande
verksamhetsområden:

§5.2 Distriktsindelning
Ingen ändring föreslås.

Sydsvenska Bouleförbundet
Skåne län, Blekinge län.
Hallands Bouleförbund
Hallands län.
Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs kommun. Bohuslän samt
kommunerna Härryda, Lerum, Mölndal och
Partille.
Wästgöta-Dahls Bouleförbund
Västra Götalands län, utom Bohuslän och
kommunerna Göteborg, Härryda, Lerum,
Mölndal och Partille.
Östsvenska Bouleförbundet
Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs
län, Kalmar län och Gotlands län.
Stockholms Bouleförbund
Stockholms län
Svealands Bouleförbund
Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län,
Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län och
Gävleborgs län.
Norra Sveriges Bouleförbund
Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens
län och Norrbottens län.
§5.3 Självständiga regionala organ
Distriktsförbunden, som är självständiga ideella
föreningar, ska enligt dessa stadgar och distriktsförbundens stadgar, arbeta såsom SBF:s regionala
organ för att främja, utveckla och samordna den
franska sporten boule inom distrikten samt arbeta
i enlighet med SBF:s förbundsmötesbeslut och
SBF:s förbundsstyrelses beslut.

§5.3 Självständiga regionala organ
Ingen ändring föreslås.

Distriktsförbund är ej skyldigt att utföra
åligganden från SBF:s styrelse som saknar stöd i
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stadgar eller SBF:s förbundsmötesbeslut.
§5.4 Förenings distriktstillhörighet
Distriktsförbund omfattar de föreningar som är
medlemmar i SBF och som har sin stadgeenliga
hemort inom distriktets geografiska område.

§5.4 Förenings distriktstillhörighet
Ingen ändring föreslås.

§5.5 Distriktens stadgar
Distriktsförbundens stadgar ska följa de av SBF
fastslagna och av Riksidrottsstyrelsen godkända
normalstadgarna för distriktsförbund inom SBF.
SBF:s styrelse ska godkänna de av distriktsmötet
antagna stadgarna. SBF:s styrelse har därvid rätt
att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot
normalstadgarna för distriktsförbund eller på
annat sätt anses vara olämpliga.

§5.5 Distriktens stadgar
Ingen förändring föreslås

Kap 6 STADGARNAS GILTIGHET OCH ÄNDRINGAR
§6.1 Giltighet
§6.1 Giltighet
Dessa stadgar gäller om inte tvingande
Ingen förändring föreslås.
bestämmelse i RF:s stadgar föreskriver
annorlunda. Uppstår tvekan om den riktiga
tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer, som inte förutsetts i stadgarna,
hänskjuts frågan till nästkommande
förbundsmöte eller avgörs i trängande fall av
förbundsstyrelsen.
För överklagande av beslut och
bestraffningsärenden gäller RF:s stadgar.
§6.2 Ändring av stadgarna
Förslag till ändring av dessa stadgar får, förutom
av förbundsstyrelsen, skriftligen framläggas av
SDF senast den 1 februari.

§6.2 Ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna beslutas av förbundsmötet
på förslag av förbundsstyrelsen eller i den ordning
som stadgas om motioner i § 2.6.

Förslag från förening ska inkomma till distriktet
för yttrande senast 15 januari.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst
2/3 av antalet avgivna röster på förbundsmötet.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst
2/3 av antalet avgivna röster på förbundsmötet.
§6.3 Upplösning av förbundet
Förbundet kan upplösas genom beslut av två på
varandra följande förbundsmöten, varav minst ett
ska vara ordinarie. Därvid gäller att beslut måste
omfattas av minst fyra femte-delar av antalet
röster enligt fastställd röstlängd vid vartdera
mötet.
Efter beslut om upplösning ska förbundets
tillgångar överlämnas till något ändamål som
gagnar boulesporten, och förbundets handlingar
ska överlämnas till lämplig arkivinstitution.
Detsamma gäller också för distriktsförbunden.
§6.4 Hedersordförande/hedersledamot

§6.3 Upplösning av förbundet
Förbundet kan upplösas genom beslut av två på
varandra följande förbundsmöten, varav minst ett
ska vara ordinarie. Därvid gäller att beslut måste
omfattas av minst 4/5 av antalet röster enligt
fastställd röstlängd vid vartdera mötet.
Efter beslut om upplösning ska förbundets
tillgångar överlämnas till något ändamål som
gagnar boulesporten, och förbundets handlingar
ska överlämnas till lämplig arkivinstitution.
Detsamma gäller också för distriktsförbunden.
§6.4 Hedersmedlem
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Förbundsmötet och SDF-mötet får på förslag av
respektive styrelse kalla enskild person till
hedersordförande eller hedersledamot i
förbundsstyrelse respektive SDF-styrelse.
Hedersordförande och hedersledamot har
yttrande- och förslagsrätt men har inte rösträtt.

Förbundsmötet får på förslag av
förbundsstyrelsen utnämna enskild person till
hedersmedlem i Svenska Bouleförbundet.
Hedersmedlem har yttranderätt på förbundsmötet.

Kap 7 SPELREGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER
§7.1 Internationella regler för Pétanque
§7.1 Internationella regler för Pétanque
Vid tävlingar i Sverige tillämpas Internationella
Ingen ändring föreslås.
spelregler för Pétanque, utfärdade av FIPJP.
Förbundsstyrelsen får utfärda kompletterande
regler och tillämpningsföreskrifter till de
internationella spelreglerna.
§7.2 Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelser regleras i Förbundets
Tävlingsbestämmelser.

§7.2 Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelser regleras i Förbundets
Tävlingsbestämmelser.

Förbundsstyrelsen får utfärda
Tävlingsbestämmelser.

Förbundsstyrelsen utfärdar Tävlingsbestämmelser.
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MOTIONER OCH FÖRBUNDSSTYRELSEN YTTRANDEN
Motion nr 1
Från Piteå Bouleklubb

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion nr 1
Motionären anser att det är många spelare som inte kan spelets regler och har svårt att vara
rätt placerade under spelets gång.
Förbundsstyrelsen anser att det åligger föreningarna att informera licensierade spelare i
boulespelets vett, etikett och regelverk. Om man som förening inte anser att man besitter
kunskaperna, kan man som förening ta hjälp av distriktets domaransvarige, annan utbildad
domare eller spelare med rutin från tävlingar anordnade av Svenska Bouleförbundet.
Förbundsstyrelsen menar att ett införande av ett s.k. ”Kulkort” skulle skapa onödiga trösklar
för att lösa licens och skulle vara en administrativ belastning för förbundet.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att motionen därmed anses besvarad
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Motion nr 2
Från Eslövs Petank

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion nr 2
Motionären anser att det är olämpligt att spelare svarar i telefon under pågående matcher, eftersom
det stör andra spelare. Förbundsstyrelsen håller med om detta. Att kräva avstängning av mobiler
innan spelstart kan bli svårt att kontrollera. Domarna har knappast möjlighet att kontrollera att alla
mobiler är avstängda.
Förbundsstyrelsen har bett domarkommittén att skriva riktlinjer gällande mobilanvändning under
spel.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att motionen därmed anses besvarad
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Motion 3
Från Göteborgs & Bohusläns BF, Wästgöta Dahls BF, Östsvenska BF
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Förbundsstyrelsens yttrande över Motion nr 3
Motionärerna tycker att varningar inte tydliggörs tillräckligt och att en varning borde följa med under
resterande matcher under speldagen.
Förbundsstyrelsen anser precis som motionärerna att varningar kan klargöras bättre än vad de görs
idag och tillägger att även ett rött kort då bör inkluderas i domarens utrustning för att tydliggöra
uteslutningar.
Att varningar skulle följa med under hela tävlingen är inget som förbundsstyrelsen håller med om.
Dels skapar det komplikationer när tävlingen genomförs under flera dagar men framför allt går det
emot de internationella reglerna.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att motionens första att-sats bifalles
att motionens andra att-sats avslås
Förbundsstyrelsen föreslår även förbundsmötet besluta
att röda kort införs för att tydliggöra uteslutningar
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2016
Möten och konferenser
Förbundsstyrelsen har planerat in sex stycken
styrelsemöten under året. Arbetsutskottet har
telefonmöte en gång per månad samt inför varje
styrelsemöte.
En verksamhetskonferens införs och genomförs i
mars i Stockholm. Syftet med verksamhetskonferensen är att lägga upp en strategisk plan för
förbundets verksamhet.
Årsmötet genomförs i april i Malmö. En
ordförandekonferens planeras under hösten.
Domarkommittén
Domarkommittén (DK) kommer under året att
genomföra en nationell domarutbildning. De
kunskapsrelaterade proven för distriktsdomarutbildning och nationell domarutbildning kommer
att färdigställas. Arbetet med att uppdatera alla
dokument kommer att fortsätta under året.
DK kommer att vara ett stöd för distriktens
domarkommittéer och under året kommer fokus
att ligga på att förbättra kommunikationen med
dessa såväl som med förbundets övriga
kommittéer och operativt verksamma krafter.
Tävlingsverksamheten
En översyn av sanktionssystemet kommer att
genomföras med syfte att ta fram ett bättre
sanktionssystem som på ett bättre sätt skapar
kvalité i tävlingsverksamheten.
För att tävlingsbestämmelserna ska vara tydliga
och fungera på det sätt som är tänkt kommer en
översyn att göras. Tävlingsbestämmelserna
behöver ses över både språkligt och innehållsmässigt. Det kommer även att göras en översyn av
tävlingsbestämmelser, tävlingsformer och
åldersindelningen för barn- och ungdomar så att
de ligger i linje med vår barn- och ungdomspolicy
samt RF:s anvisningar för barn- och
ungdomsverksamhet.
Tävlingskommittén ansvarar som vanligt för
lottning och eventuell seedning av de svenska
cuperna, seedning inför Boule-SM, tillsättandet av
arrangörer till SBF-arrangemangen, fastställande

av sanktionskalendern och genomförandet av den
regionala sanktioneringen.
Boule-SM
Boule-SM 2016 arrangeras av Malmö Bouleallians
i samarbete med SBF den 17-23 juli i Malmö.
SM-veckan Norrköping
Riksidrottsförbundet arrangerar under vecka 2728 2016 SM-veckan sommar i Norrköping. Precis
som tidigare år kommer SM i precisionsskytte för
Öppen och Dam att arrangeras under RF:s SMvecka.
Ungdomsverksamheten
Ett antal arrangemang kommer att genomföras
under året. Prins Bertils Juniorcup kommer att
genomföras i oktober. Tullen Cup kommer att
återinföras efter att ha varit borta i några år.
En instruktion för hur Skol-DM genomförs
kommer att tas fram. Under året kommer några
föreningar att arrangera Skol-DM. Vid årets slut
utvärderas resultatet för att till 2017 arrangeras
brett.
Ett breddläger kommer som vanligt att genomföras under sommaren. Målet med lägret är att få
de barn och ungdomar som är aktiva idag att
stanna inom boulen. Lägret ger dem en chans att
träffas och träna tillsammans.
Ett ungdomsseminarium kommer att arrangeras.
Seminariet är en del av det kartläggnings- och
analysarbete som ska genomföras under året.
Tanken med seminariet är också att locka fler
unga att bli ledare.
Ett arbete med att skapa träningsupplägg för barnoch ungdomars träning kommer att påbörjas. Dels
träningsupplägg som ungdomarna själva kan följa i
sin vardagliga träning och dels träningsupplägg till
föreningarna, som de kan använda för att starta
upp barn- och ungdomsverksamhet.
UNK kommer även att arbeta för att fler ledare
går ungdomsledarutbildningen Plattformen. Det
är viktigt att vi får fler utbildade ungdomsledare.
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Plattformen är idrottens gemensamma barn- och
ungdomsledarutbildning och arrangeras av SISU
runt om i landet.
Idrottslyftet
SBF får varje år en betydelsefull summa pengar att
fördela på föreningar som ansöker om medel
inom ramen för ungdomsboulen. Idrottslyftet har
inför 2016 fått en ny utformning utifrån idrottsrörelsens gemensamma strategiarbete. Syftet med
Idrottslyftet 2016-2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer
att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt
idrottande i föreningsidrotten. Under 2016 ska vi
göra en kartläggning och analys av vår verksamhet
för att komma fram till vilka behov som finns.
Utifrån denna kartläggning görs sedan en behovsanalys i syfte att identifiera våra basutvecklingsbehov. Basutvecklingsbehoven omsätts sedan i en
utvecklingsplan för perioden 2017-2019.
Breddkommittén
Breddkommittén (BK) kommer under året att
arbeta vidare med de prioriterade områdena. De
prioriterade områdena är: Barn- och ungdomsboule, riktade satsningar till nya grupper,
rekrytering, tävlingsutveckling, anläggningar och
medlemsvård.
Boulens Dag kommer att genomföras den 14 maj.
Syftet med Boulens Dag är att nå ut till nya
människor i miljöer där vi normalt inte spelar.
Boulens Dag bör därför arrangeras på centrala
platser. BK kommer att ta fram en affisch som
föreningarna kan använda för att marknadsföra
Boulens Dag.
Under året kommer propagandafilmen att färdigställas och spridas. Syftet med filmen är att få
ungdomar intresserade av boule samt att förändra
bilden av vår sport.
Ett antal pilotföreningar spridda över landet
kommer att påbörja arbetet inom de olika
prioriterade områdena. Pilotföreningarna får stöd
av BK och SISU. Det arbete som föreningarna
genomför läggs ut som goda exempel på
förbundets hemsida.

Arbetet med skriften ”Boulen Vill” kommer att
inledas efter att SBF:s strategiarbete har påbörjats.
Generationsboule kommer att provas i liten skala
på olika ställen i landet och i full skala i samband
med Boule-SM i Malmö.
En person projektanställs under ett år med hjälp
av stimulansbidrag från RF. Den projektanställde
ska arbeta med de prioriterade områdena och vara
ett stöd till pilotföreningarna.
Utbildning
Under hösten arrangeras en Tränarutbildning Steg
2 samt en Nationell domarutbildning.
En översyn av förbundets utbildningsmaterial
påbörjas under året. Utbildningskommittén har
identifierat tre utvecklingsprojekt; Tävlingsarrangörsutbildning, Föreningsutvecklingsutbildning och Plattformen. Arbetet med dessa
projekt påbörjas under året.
Elitorganisation
Arbetet med att utveckla elitorganisationen och
skapa en långsiktigt hållbar modell för densamma
fortsätter under förbundskapten David Le
Dantecs och elitkommitténs ledning.
Vi kommer att delta på EM och VM och i
kvalificerade nationella och internationella
petanquetävlingar. Syftet är att bredda den
internationella erfarenheten för de elitspelare som
är beredda att göra satsningar för att utveckla sig
själva som elitspelare och Sverige som petanque
nation.
Singel-EM, i dam- och herrklass, kommer att
arrangeras för första gången under 2016. U23-EM,
i dam- och herrklass, kommer från och med 2016
att arrangeras varje år.
Internationella mästerskap under år 2016 är:
8-11/9: Dam-EM, Bratislava, Slovakien
30/9-2/10: U23-EM, Torrelavega, Spanien
18-20/10: Veteran-EM, Monaco
27-30/10: Junior-EM, Monaco
4-6/11: Singel-EM Dam & Herr, Nimes,
Frankrike
Herr-VM: Datum och plats ej klart
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BUDGET 2016
INTÄKTER (tkr)
Licens- och klubbavgifter
Tävlingsavgifter
Försäljning
RF-bidrag
Övrigt
Ränteintäkter
SUMMA INTÄKTER

Resultat 2015
1 686
1 346
22
1 429
33
0
4 516

Budget 2015
1 690
1 238
13
1 429
0
10
4 380

Budget 2016
1 700
1 291
55
2 223
0
0
5 269

KOSTNADER (tkr)
Marknadskommunikation
Försäkringar
Möten/konferenser/förtroendevalda
Projekt/utveckling/rekrytering
Utbildning
Kommittéer
Stipendier/utmärkelser
Förbundsarrangemang
Elitverksamhet
Internationella tävlingar
Internationell representation
Personalkostnader
Administration/hyra
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER

Resultat 2015
109
103
572
0
26
65
35
984
462
25
25
1 396
251
74
4 423

Budget 2015
110
100
510
0
60
100
39
940
500
30
30
1 332
268
68
4 547

Budget 2016
125
108
540
130
100
160
37
934
451
25
25
1 824
305
75
5 269

93

-167

0

RESULTAT
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ÅRSAVGIFTER
Avgifterna till förbundet är för 2016 följande:
Årlig avgift
Inträdesavgift
Licensavgift
Licensavgift
Licensavgift
Licensavgift
Licensavgift årets två sista månader
Licensövergång under pågående säsong

1 500 kr/förening
250 kr/förening
250 kr/spelare (senior)
100 kr/spelare (junior)
100 kr/spelare (handikapplicens)
50 kr/spelare (introduktionslicens)
50 % av gällande licensavgift
200 kr/spelare

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar
att följande avgifter ska utgå år 2017:
Årlig avgift
Inträdesavgift
Licensavgift
Licensavgift
Licensavgift
Licensavgift
Licensavgift årets två sista månader
Licensövergång under pågående säsong

1 500 kr/förening
250 kr/förening
250 kr/spelare (senior)
100 kr/spelare (junior)
100 kr/spelare (handikapplicens)
100 kr/spelare (introduktionslicens)
50 % av gällande licensavgift
200 kr/spelare
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG - FRÅGA OM ARVODEN
STYRELSEARVODE
Valberedningen föreslår att styrelsens arvode under 2016 skall vara kopplat till inkomstbasbeloppet, som
för 2016 uppgår till 59 300 kronor. Ett inkomstbasbelopp skall fördelas på det sätt styrelsen bestämmer.
Utöver detta föreslår valberedningen att ett inkomstbasbelopp skall fördelas i lika delar mellan
arbetsutskottets (AU) ledamöter.
Valberedningen föreslår förbundsmötet besluta
att ett arvode på ett inkomstbasbelopp (exkl. sociala avgifter) skall anslås till SBF:s styrelse att fördelas på
det sätt styrelsen bestämmer samt
att ett arvode på ett inkomstbasbelopp (exkl. sociala avgifter) skall anslås till styrelsens arbetsutskott att
fördelas mellan dem i lika delar.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSMÖTET 2016
Valberedningen har inte fått in några nomineringar till styrelse, revisorer eller disciplinnämnd.
Jonas Almquist har avsagt sig omval som suppleant i styrelsen
Mikael Schultze, Grant Thornton, har avsagt sig omval som revisorssuppleant
Annika Fjelker har avsagt sig omval som suppleant i Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd
FÖRBUNDSSTYRELSE SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
Pontus Thuresson
Halmstad Petank
Förbundsordförande
Kerstin Hjelm
Coccinelle PC
Ekonomiansvarig
Mats Peterson
Varbergs BK Kulknappen
Ledamot
Lars Nilsson
Sörbyängens BK
Ledamot
Maria Bergström
Bode Boule Fighters PK
Sekreterare
Carina Sjöberg
Örsundsbro SK
Ledamot
Eric Ericsson
Eskilstuna Boule Petanque
Ledamot
Anders Holmberg
Pekings Pärlor BK
Suppleant
Anita Dahlerus
Boulesjevikerna
Suppleant

Omval ett år
Omval två år
Omval två år
Omval två år
Vald till 2017
Vald till 2017
Vald till 2017
Nyval ett år
Nyval ett år

REVISORER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
Stefan Norell
Grant Thornton
Auktoriserad revisor
Ove Johansson
Falken Petanque
Revisor
Svante Nylén
Grant Thornton
Revisorssuppleant
Berth Lindelöf
BK Rövarekulan
Revisorssuppleant

Vald till 2017
Omval två år
Nyval ett år
Omval ett år

SVENSKA BOULEFÖRBUNDETS DISCIPLINNÄMND
Ulf Ivarsson
Tyringe Boulegetingarna
Ordförande
Hans T Carlsson
Skatås BK
Ledamot
Eddy Persson
Hökerum BK
Ledamot
Martin Bjelk
Ronneby BC
Ledamot
Helene Rosenholm
Sundsvalls BK
Ledamot
Björn Jorhede
Gothenburg Boule Bangers
Suppleant
Douglas Adolfsson
Varbergs BK Kulknappen
Suppleant

Omval ett år
Omval två år
Vald till 2017
Omval två år
Vald till 2017
Omval ett år
Nyval ett år
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I valberedningens uppgift ingår också att rapportera nomineringar inför valet av ny valberedning. Någon sådan nominering
har inte inkommit.
SVENSKA BOULEFÖRBUNDETS VALBEREDNING
Robert Boström
Gothenburg Boule Bangers
Jan Petschler
IF Bodens Petanque Arctique Boule
Jan-Åke Gustafsson Club de Boule Gränna
Ingela Eriksson
BK Kärnan
Hasse Hagberg
Hammarby IF Bouleförening

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Vald till 2016
Vald till 2016
Vald till 2016
Vald till 2017
Vald till 2017

Jan-Åke Gustafsson och Jan Petschler står inte till förfogande vid valet av ny valberedning.
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