Protokoll fört vid Svenska Bouleförbundets
förbundsmöte 2022-04-24.
1. Mötets öppnande
Svenska Bouleförbundets ordförande Herman Thorell hälsade samtliga delegater
välkomna.
Herman beskrev hur man fysiskt eller digitalt begär ordet, mötesetik m.m. och förklarade
därefter mötet för öppnat.
2. Upprop av ombud och justering av röstlängd.
Mötet beslöt efter upprop av ombud fastställa mötets röstlängd till 47 röster enligt
följande:
Göteborg och Bohusläns BF:
5
Hallands BF:
5
Norra Sveriges BF:
6
Stockholms BF:
6
Svealands BF:
6
Sydsvenska BF:
7
Wästgöta-Dahls BF:
6
Östsvenska BF:
6
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet fann förbundsmötet utlyst i behörig ordning.
4. Val av mötesfunktionärer.
a) Till mötesordförande valdes Björn Jorhede, GBBF
b) Till sekreterare valdes Gun-Britt Jansson, NSBF
c) Jarmo Repka, StBF och Torsten Lagerqvist, SSBF valdes till rösträknare och att
tillsammans med mötesordförande justera protokollet.
5. Fastställande av dag- och arbetsordning.
Dag – och arbetsordning godkändes efter ett tillägg i punkt 15 c) i. en ledamot, 1 år.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Herman Thorell, FS föredrog verksamhetsberättelsen. Mötet beslöt godkänna
verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
Herman Thorell frågade mötet om GS får yttranderätt, vilket godtogs och Tommy
Gustafsson föredrog årsredovisningen. Mötet beslöt godkänna årsredovisningen och
lägga den till handlingarna.
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7. Revisionsberättelse.
Ove Johansson, revisor i SBF, föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för
styrelsen och att mötet skulle fastställa resultat- och balansräkning. Mötet beslutade att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Herman Thorell frågade mötet om GS får yttranderätt, vilket godtogs och Tommy
Gustafsson föredrog resultat och balansräkning. Mötet beslöt fastställa resultat- och
balansräkning.
10. Beslut om disposition av årets resultat.
Tommy Gustafsson föredrog ärendet.
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
11. Behandling av förslag från:
a) Styrelsen
1) Stadgerevidering: Sammansättning av styrelse m.m. för anpassning till RF:s stadgar
Rasmus Kling, FS föredrog ärendet. Mötet beslöt enligt förslaget.
2) Förändring av normalstadgarna:
Rasmus Kling, FS föredrog ärendet. ÖSBF hade ett tilläggsyrkande att det i fjärde stycket
infogas ”att digitala styrelsemöten likställs med fysiska styrelsemöten”. Efter omröstning
beslöt mötet enligt styrelsens förslag.
b) Förslag från Disciplinnämnden
Disciplinnämndens utredning angående bestraffningsorganisationen på uppdrag av
förbundsmötet 2021.
Björn Jorhede, SBFd föredrog ärendet. ÖSBF hade ett tilläggsyrkande att ändra namnet
från Överklagandenämnd till Överdisciplinnämnd. Efter omröstning beslöt mötet enligt
ÖSBF:s förslag med 22 röster mot SBFd:s 14.
12. Behandling av motioner.
Motion 1: Enhetlig klädsel – Varbergs BK Kulknappen.
Mattias Thorell, TK yrkade att motionen anses besvarad. Att FS får jobba vidare med
frågan. Ett tilläggsyrkande från SvBF att en utredning inleds av FS tillsammans med
motionären. Mötet beslöt enligt FS förslag.
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Motion 2: Ta bort damklassen – Roxen PC
Mötet beslöt att avslå motionen.
Motion 3: Ändra försäkringen – Roxen PC
SvBF samt StBF yrkade på att avslå motionen. Mötet beslöt att avslå motionen.
Motion 4: Ta bort klubbundna tävlingar - Roxen PC
Mötet beslöt att avslå motionen.
Motion 5: Licens för alla medlemmar – Roxen PC
Mötet beslöt att avslå motionen.
Motion 6: Förändring av årsavgiften – Roxen PC
Mötet beslöt att avslå motionen.
Motion 7: Förändra uträkning av ombud – Roxen PC
SSBF samt ÖSBF yrkade på avslag till motionen. Mötet beslöt att avslå motionen.
13. Beslut om verksamhetsplan, budget och avgifter till förbundet.
Verksamhetsplan.
Rasmus Kling föredrog verksamhetsplanen. Åsa Hallendorf HSBF ställde frågan om
möjligheten att trycka upp verksamhetsidén och distribuera ut den till alla föreningar.
Jarmo Repka StBF önskar att den blir tydligare och utformas enligt RF:s
jämställdhetsplan. Alla tyckte att det var bra förslag som FS får ta till sig.
Budget.
Tommy Gustafsson föredrog ett förslag till budget som var ytterligare uppdelad i poster
utifrån gårdagens önskemål.
Avgifter.
Herman Thorell föredrog FS förslag. Ett förslag var att ändra handikapp licens till
parasport licens. Mötet beslöt godkänna alla förslag.
14. Beslut om eventuella arvoden.
Kerstin Hjelm, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag.
Mötet beslöt godkänna förslaget.
15. Val av.
Kerstin Hjelm började med att berätta att det aldrig varit så dåligt med namnförslag. Hon
fick mötets beslut på att alla ska bli bättre på att skicka in förslag till nästa år. Efter det
presenterade hon valberedningens förslag.
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a) Förbundsordförande, 1 år
Herman Thorell WDBF. Han valdes enhälligt av mötet. HT tackade alla för förtroendet.
b) Ekonomiansvarig, 2 år
Här hade valberedningen inget förslag. WDBF föreslog Kerstin Hjelm SSBF som också blev
mötets beslut.
c) i. Fyllnadsval en styrelseledamot, 1 år
Nicolina Främst StBF. Mötet valde Nicolina.
ii. Tre styrelseledamöter, 2 år
Valberedningen hade bara fått in 2 namnförslag Lasse Franck GBBF samt Jimmy Bysell
StBF. StBF föreslog Åsa Wirström StBF. Dessa valdes av mötet.
d) En revisor, 2 år
Dag Hervieu StBF. Mötet valde Dag.
e) Två revisorssuppleanter, 1 år
Inga-Britt Carlsson WDBF och Josefine Fors Grant Thornton. Mötet valde dessa två.
f) Södra disciplinnämnden:
i.
Två ledamöter, 2 år (SSBF, WDBF)
Mötet valde Stefan Andersson och Bertil Tunje.
ii.
Två suppleanter, 2 år (SSBF, WDBF)
Mötet valde Kjerstin Andersson och Bengt Askvid.
iii.
Två ledamöter, 1 år (GBBF, HSBF)
Mötet valde Magnus Halleen och Douglas Adolfsson.
iv.
Två suppleanter, 1 år (GBBF, HSBF)
Mötet valde Diana Borg och Eilert Eskelid.
g) Norra disciplinnämnden:
i.
Två ledamöter, 2 år (ÖSBF, NSBF)
Mötet valde Ulf Bolve och Jan Petschler.
ii.
Två suppleanter, 2 år (ÖSBF, NSBF)
Mötet valde Tommy Glans och Lennart Nyman.
iii.
Två ledamöter, 1 år (StBF, SvBF)
Mötet valde Fredrik Bruce och Jörgen Ekholm.
iv.
Två suppleanter, 1 år (StBF, SvBF)
Mötet valde Ilkka Hokkanen och Rolf Olsson.
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h) Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd:
i.
Ordförande, 1 år
Mötet valde Björn Jorhede GBBF.
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Två ordinarie ledamöter, 2 år
Mötet valde Johan Nilsson ÖSBF och Torsten Lagerqvist SSBF.

iii.

Två suppleanter, 1 år
Mötet valde Stefan Berndtsson SvBF och Ulf Ivarsson SSBF.

i) Valberedningen:
i.
Ordförande, 1 år
WDBF föreslog Maria Bergström SvBF.
Mötet valde Maria. Vilket innebar att det krävdes ett fyllnadsval på 1 år.
ii.

Fyllnadsval en ledamot, 1 år
Efter en ajournering av mötet kom flera förslag: Oliver Thorell WDBF, Carina
Lagerlöf ÖSBF, Emelie Olsen SSBF. Efter omröstning valdes Emelie Olsen.

iii.

Två ledamöter, 2 år
Här nominerades Carina Forsberg SvBF, Thomas Lindberg HSBF, Eric Ericsson
SvBF. Mötet valde efter acklamation Thomas och Eric.

16. Tillsättande av eventuella kommittéer och arbetsgrupper.
Inga tillsättningar gjordes.
17. Övriga frågor (beslut kan inte fattas).
Niklas Holmström StBF ställde frågan om licens för teamskonto för distrikten?
GS svarade att planen är att alla kommittéer och ordinarie ledamöter i distrikten ska få
personliga konton. Ett önskemål från Niklas var att även suppleanter får konton så den
kan få tillgång till uppladdade filer m.m.
GS påminde om att hemsidan via Idrott online försvinner till nyår. Det avtal som tecknats
med ny leverantör innebär att alla distrikt får en undersida gratis. Alla föreningar kan
också ansluta sig men då till en kostnad. Första året gäller halv kostnad då man får bidrag
från återstartsstödet. När det gäller SBF online är en grupp med IT kompetens tillsatt
som ska hitta en ny lösning.

18. Mötets avslutande .
Herman Thorell tackade ännu en gång för förnyat förtroende och tackade presidiet för
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dess arbete med en present. Herman tackade de avgående från styrelsen och alla
övriga ideellt arbetande i förbundet.

_______________________________
Gun-Britt Jansson Mötessekreterare

_________________________________
Björn Jorhede Mötesordförande

_______________________________
Jarmo Repka Justerare

_________________________________
Torsten Lagerqvist Justerare

6

