Förbundsmötesnytt
Förbundsstyrelsen
Svenska Bouleförbundet (SBF) har sedan 25 april flera nya personer i förbundsstyrelsen.
Förbundsordförande blev dock inget nytt namn utan Herman Thorell valdes om på ytterligare ett år.
Som ny förbundssekreterare valdes Gun-Britt Jansson på två år och Ingela Eriksson, före detta
förbundsordförande, valdes in på ett års fyllnadsval som ekonomiansvarig. Helene Palovaara, Hannele
Kangas och Yngve Evaldsson valdes in som ledamöter på två år. Tillsammans med Mattias Thorell,
Lasse Franck och Rasmus Kling utgör de nu den nya förbundsstyrelsen.
Bland de avgående styrelseledamöterna tilldelades Jonas Almquist förtjänsttecknet i silver på
förbundsnivå efter sina fina 8 år i förbundsstyrelsen. Carina Forsberg och Anita Dahlérus tilldelades
förtjänsttecknet i brons efter sina 5 år i förbundsstyrelsen. Tillsammans med Carina Lagerlöf och Sofia
Asp vill SBF härmed skicka ett stort och hjärtligt tack för era insatser för svensk boule!

Andra val
Kerstin Hjelm valdes om till ordförande i valberedningen. Hon kommer tillsammans med Britta
Westergaard, Maria Bergström, Lennart Wahlberg och Dag Hervieu utgöra valberedning för 2021.
Jeanette Olofsson valdes in som ny i SBF:s disciplinnämnd (SBFd) istället för avgående Anja Lysén. I
övrigt är SBFd oförändrad.
Stefan Norell valdes om som revisor på två år och Josefin Fors och Inga-Britt Carlsson valdes om som
revisorssuppleanter på 1 år.

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag angående disciplinnämnderna byggde på att samtliga ledamöter i samtliga nämnder
ska väljas av förbundsmötet (till skillnad från det tidigare upplägget där ledamöterna i de regionala
nämnderna valts på distriktsårsmötena). Förslaget gick igenom med tillägget att göra ytterligare en
utredning av disciplinnämnderna till nästa förbundsmöte.
Vidare ansåg förbundsstyrelsen i sitt förslag att styrelsen bör få i uppdrag att vid konstituering själva
utse en förbundssekreterare vilket mötet röstade nej till. Slutligen klubbades styrelsens förslag igenom
angående uppdatering av stadgarna mot RF:s stadgar samt vissa språkliga förbättringar.

Motioner
Vanligtvis brukar ett förbundsmöte till största del bestå av motioner, men i år var de bara två till
antalet. Både motionen om färgade klot och den om ifyllnad av nedslag röstades ned.
Vill ni läsa mer om förbundsmötet och bouletinget så har förbundsordförande Herman Thorell
sammanfattat båda dagarna på svenskboule.se.
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