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Bilaga 1
Förändring av nuvarande kommittéstruktur
UFO har under utredningen tittat på dagens olika kommittéer. Det finns för närvarande ett 15tal kommittéer. Vi anser att en rad förändringar behöver göras.

Anläggningskommittén
Anläggningskommitténs uppdrag är att stimulera utvecklingen av nya bouleanläggningar samt
att öka kompetensen i att bygga anläggningar (hos klubbar och bland kommunala
handläggare). Kommittén ska ansvara för ett register över bouleanläggningar och
resurspersoner.
Register över hallar och resurspersoner anser UFO kan integreras i SBF Online. Det behövs
ingen speciell kommitté för att hålla reda på detta. Informationsmaterial kring hallar finns
redan idag men kan då och då behöva utvecklas. Sådant arbete kan bättre genomföras som
projekt.
Enligt UFO passar projektformen också bättre för att stimulera utvecklingen av
bouleanläggningar. Sådana projekt skulle kunna vara att tillsammans med berörda distrikt och
föreningar försöka få fram större hallar på strategiskt viktiga platser i landet. Aktuella
exempel är att både Göteborg och Stockholm skulle behöva flera hallar som är stora nog för
att klara tävlingsarrangemang.
I övrigt kan noteras att anläggningsfrågan ofta hamnat utanför SBF. Det finns många exempel
på att hallar drivs av alliansföreningar eller kommersiella aktörer. Båda står utanför Svenska
Bouleförbundet. Alliansföreningarna kan bestå av till exempel bouleföreningar och
pensionärsföreningar. UFO anser att en särskild utredning bör genomföras för att se om
alliansföreningar på något sätt kan ges en plats i SBFs organisation.
På denna punkt föreslår vi förbundsmötet besluta att:
1.
2.
3.
4.

Anläggningskommittén avvecklas.
Verksamheten i huvudsak bedrivs i projektform.
SBF Online utvecklas med ett register för hallar och resurspersoner.
En särskild utredning genomföras för att klargöra vilken status alliansföreningar för
boulehallar kan ges inom SBF.

Elitorganisationen
UFO har inte utrett hur elitverksamheten bör organiseras. Det finns ett pågående arbete som
enligt beslut ska utvärderas i samband med att det avslutas år 2007. UFO anser att den
utvärderingen bör få ligga till grund för hur elitverksamheten i framtiden bör organiseras.
Däremot har UFO en mycket bestämd uppfattning om att generalsekreterarens arbetsuppgifter
bör inriktas på vissa områden. Idag leds arbetet i elitorganisationen av Generalsekreteraren.
UFO anser inte att det är en arbetsuppgift som ska ingå i rollen som generalsekreterare. Vad
än utvärderingen visar anser vi alltså att verksamheten ska ledas av någon annan.
På denna punkt föreslår vi förbundsmötet besluta att:
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1. Förbundsstyrelsen bör organisera verksamheten i enlighet med vad utvärderingen
kommer fram till med undantag för att verksamhetens ledning inte ska utföras av
generalsekreteraren.

Internationella kommittén
Denna kommitté har ”lagts på is” av Förbundsstyrelsen under 2007. UFO anser att de
internationella kontakterna har betydelse men ansvaret för dessa kan ligga på AU eller från
fall till fall anförtros en arbets- eller projektgrupp.
På denna punkt föreslår vi förbundsmötet besluta att:
1. Internationella kommittén läggs ned

Marknadsföringskommittén
Marknadsföringskommittén tillsattes under en tid då det rådde delade meningar om hur
marknadsföringsinsatser skulle utformas. Enligt UFO:s mening är det något som bättre borde
ha genomförts i form av en tillfällig arbetsgrupp. Inriktningsfrågor kan förberedas av en sådan
grupp och sedan beslutas av förbundsmöte/förbundsstyrelse. Därefter behövs inget sådant
arbete förrän det är dags att ta upp frågan på nytt.
Vad som däremot behövs är olika aktiviteter för att marknadsföra boulesporten. Det behövs
också ett löpande arbete med att producera information. Det handlar då i första hand om
intern information som antingen publiceras i en tryckt bouletidning/Årskrönika eller på
webben.
Marknadsföringskommittén tycks ha fått i uppdrag både att diskutera inriktningsfrågor och att
fungera som en grupp som producerar information. Enligt UFO:s mening bör dessa frågor
hållas isär. Arbetet med den interna informationen bör enligt vår mening bedrivas av
arbetsgrupper. I dessa grupper kan det ingå både arvoderade och ideellt arbetande personer.
Vid olika tidpunkter kan det dessutom behöva diskuteras vilken inriktning verksamheten bör
ha. Vid dessa tillfällen bör det bildas särskilda grupper för just detta.
På denna punkt föreslår vi förbundsmötet besluta att:
1.
2.

Marknadsföringskommittén läggs ned
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta arbetsgrupper och ansvariga som
arbetar med produktion av intern information enligt ovan.

Regelkommittén och Nationella domargruppen
Regler
Regelkommittén har inom sig skapat något som heter Nationella domargruppen. Enligt UFO:s
förslag till basorganisation ska en kommitté inte på egen hand kunna utse nya organ.
Nationella domargruppen bör därför avvecklas.
Det behövs troligen en permanent verksamhet inom SBF som arbetar med regel- och
domarfrågor. Men arbetet med att utveckla regelverket bör ske med ett tydligare mandat från
förbundsmöte/förbundsstyrelse.
Arbetet bör också gå i samklang med vad som kan kallas boulens grundläggande värderingar.
Boulespelet har utvecklats från tävlingar där den som var domare själv deltog i tävlingen till
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en situation där det krävs huvuddomare och ett antal så kallade mätdomare. Från att
deltagarna i första hand förväntades döma åt sig själva förväntas allt mer att domaren aktivt
går in och dömer.
Kravet på att beivra regelöverträdelser har med tiden skärpts. Samtidigt inser de flesta att vi
inte kan skapa en situation där det finns domare som övervakar varje match, som om vi
spelade fotboll eller ishockey. Stämningen på bouletävlingarna uppfattas samtidigt av många
att ha blivit ”gnälligare”. Om utvecklingen ska drivas vidare i nuvarande riktning krävs en
organisation för att i princip ta fram matchdomare, det vill säga ett mycket större antal
tävlingsfunktionärer än vad som finns idag. Om vi ska gå tillbaks till en situation där domaren
mer får funktionen av någon som rådfrågas då lagen själva inte kan lösa de situationer som
uppstår under match krävs en annan sorts domarutbildning och även ”utbildning” av dem som
spelar tävlingar så att de förstår det egna ansvaret för att lösa tvister. UFO efterlyser en
diskussion inom svensk boule om hur denna situation ska hanteras.
UFO anser att det är viktigt att skilja på arbetet med att utveckla och förtydliga regelverket
från arbetet med att utbilda och informera domare om hur detta regelverk ska hanteras. UFO
anser också att det är viktigt att tydliggöra hur vi inom SBF ska hantera de internationella
reglerna för boulespel. Ändringar i detta regelverk ska i princip endast ske efter att det
internationella bouleförbundet, FIPJP, så beslutat. Vissa tolkningar och anpassningar kan
behöva göras för svenska förhållanden men i princip bör det vara enstaka och sällsynta
undantag.
Inom SBF är det sedan viktigt att skilja på arbetet med tävlingsregler från arbetet med regler
för disciplinärenden. Vad gäller tävlingsregler så kan SBF i princip självständigt bestämma
vilka regler som ska gälla för olika slags tävlingar. Vad gäller disciplinfrågor är hanteringen
noga reglerad av Riksidrottsförbundets övergripande regelverk.
UFO anser att regelkommitténs arbete ska begränsas till att hantera de frågor som finns under
SBF:s så kallade tävlingsregler. Revideringar i regelboken bör hanteras via tillfälligt tillsatta
arbetsgrupper och i första hand genom att driva förändringar via FIPJP. Beslut om avsteg från
de internationella reglerna ska endast kunna fattas av förbundsmöte/förbundsstyrelse.
Även regelförändringar som rör disciplinära frågor i form av bestraffningar och påföljder bör
hanteras via särskilda utredningar, som tar fram underlag för beslut till
förbundsmöte/förbundsstyrelse.
UFO vill poängtera att regelförändringar och även ”omtolkningar” av befintliga regelverk
måste hanteras enligt en tydligt beslutsordning. Enligt vår mening är det bara förbundsmöte
eller förbundsstyrelse som kan fatta sådana beslut. Andra organ kan användas för att ta fram
underlag för sådana beslut.
Domare
Vad gäller domarfrågor så finns det enligt UFO fyra viktiga områden:
• Information: Den befintliga domarkåren behöver få information om aktuella frågor,
om regelförändringar och om det pågår särskilda satsningar.
• Kompetensutveckling: Domare behöver rekryteras. De behöver en grundutbildning
och sedan vidareutbildning.
• Tillsättning: Till förbunds- och distriktsarrangemang etc. behöver det säkerställas att
det finns ett tillräckligt antal domare.
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Rapportering: Domare som utfört sitt uppdrag ska rapportera tävlingen. I dagsläget
handlar det till största delen om att rapportera det som rör tävlingsaktiviteten. Det kan
vara tänkbart att domaren i högre utsträckning rapporterar om arrangemanget ur ett
helhetsperspektiv.

UFO anser att ett särskilt e-nyhetsbrev bör skapas för att snabbt nå ut till domarkåren. Vi har
under vårt utredningsarbete sett att domare inte alltid är insatta i regelförändringar. På
webbplatsen bör det finnas särskilda forum för domarna. Domarfrågor kan vara ett område
som vinner på hanteras i en ökad samverkan mellan förbund och distrikt

Regelkunskap bland boulespelare
Det finns även ett femte område: Det handlar om att boulespelare i allmänhet kan behöva en
bättre kunskap om reglerna och hur de ska tillämpas i praktiken. För många nya boulespelare
är det svårt att förstå att regelboken i princip kräver att alla klot är markerade. Om så inte är
fallet blir regelboken mer ett rättesnöre än något som kan tillämpas bokstavligt. Detta arbete
bör enligt UFO:s mening skiljas från arbetet med att hantera regelfrågorna.
På denna punkt föreslår vi förbundsmötet besluta att:
1. Nationella domargruppen läggs ned.
2. Regelkommitténs arbete begränsas till arbete med SBF:s tävlingsbestämmelser utifrån
årliga planer som beslutas av förbundsstyrelsen.
3. Övriga regelförändringar hanteras av tillfälliga arbetsgrupper.
4. En särskild diskussion genomförs om hur regelfrågor ska lösas under pågående match.
5. Domarverksamheten bedrivs i en särskild nyinrättad domarkommitté.
6. Nyhetsbrev och webbforum inrättas till stöd för domarkåren.
7. En särskild satsning på ökad regelförståelse genomförs under de kommande åren.

SM-kommittén
UFO anser inte att det behövs en permanent SM-kommitté. Arbetet med de svenska
mästerskapen kan bedrivas som projekt eller genom tillfälliga arbetsgrupper. Vad gäller att
skriva avtal med kommande arrangörer bör det vara en uppgift som förbereds av
förbundskansli och AU för att sedan beslutas av förbundsstyrelsen.
Enligt UFO:s mening är det önskvärt att förbundsstyrelsen arbetar mer långsiktigt med SMarrangemangen och att även distrikten involveras i detta arbete.
På denna punkt föreslår vi förbundsmötet besluta att:
1. Att SM-kommittén läggs ned.

Tävlingskommittén, TK
UFO anser att TK behöver reformeras i grunden. TK kan sägas ansvara för en av boulens
kärnverksamheter, att organisera bouletävlingar. Men TK har med åren fått fler och fler
uppgifter och det har visat sig svårt att driva arbetet enbart med förtroendevalda.
UFO anser därför att till TK ska det knytas en kansliresurs (anställd). Vi bedömer att TK
behöver tillgång till 2-300 timmar årligen. Dessutom föreslår UFO att TK:s kvalitetssäkrande
insatser ute på tävlingar delvis kan skötas av arvoderade personer.
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UFO anser att TK:s roll ska renodlas till att:
• Utse arrangörer till förbundstävlingar
• Förbereda arrangörer genom att tydliggöra krav och förväntningar.
• Stötta arrangörer
• Utvärdera förbundstävlingarna
• Sammanställa den nationella tävlingskalendern
Utskott under tävlingskommittén
I dagsläget finns ett antal utskott under tävlingskommittén. UFO anser att samtliga bör läggas
ned. Istället kan de aktiviteter som inte direkt passar in i TK:s arbetsuppgifter enligt ovan
utföras som separata projekt eller arbetsgrupper. TK kan inom sig utse olika
ansvariga/arbetsgrupper. Men
De utskott som UFO anser bör läggas ned är:
• Juniorutskottet
• Serieutskottet
• Seedningsutskottet
• Veteranutskottet
På denna punkt föreslår vi förbundsmötet besluta att:
1. Tävlingskommitténs arbete omorganiseras enligt ovan.
2. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta den exakta formen för TK:s arbete
3. Utskotten läggs ned

Ungdomskommittén
Ungdomsverksamheten bör enligt UFO:s mening omorganiseras totalt. Svensk ungdomsboule
befinner sig sedan några år i en problematisk situation. Antalet unga boulespelare har minskat.
Vi tar upp dessa frågor i Bilaga 2: Tävlingsverksamhet och Ungdomsverksamhet.
Verksamheten bör bedrivas som årligen planerade aktiviteter i projektform.
På denna punkt föreslår vi förbundsmötet besluta att:
1. Att ungdomskommittén läggs ned.

Utbildningskommittén
Det finns en brist på engagerade ledare. Det gäller inom boulesporten men även inom den
ideella sektorn i stort. Det ideella ledarskapet behöver därför stärkas genom ett organiserat
utvecklingsarbete. Via boulen ska ledartalanger kunna få en plattform för att utvecklas.
Alla utbildningar inom boulen bör sammanställas i ett utbildningsprogram Då kan
distrikt/föreningar skicka deltagare på varandras utbildningar. I det årliga
utbildningsprogrammet skulle det kunna finnas utbildningar som genomförs av förbundet men
som alternerar på olika platser i landet. Det skulle kunna vara utbildningar för:
• Tävlingsledare/sekretariat
• Ungdomsledare i föreningar
• Regelutbildningar för intresserade medlemmar i föreningar
• Instruktioner och speltaktik för intresserade medlemmar i föreningar
• Domare
• Föreningskunskap/kunskap i projektledning
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För att få en bra kvalitet på de utbildningar vi genomför tror UFO att det krävs en
kombination av förtroendevalda och anställd/arvoderad personal för att planera och
genomföra de olika aktiviteterna. På så sätt skulle vi kunna få en kontinuitet i
utbildningsverksamheten. Den skulle också kunna upplevas som mer ”proffsig”.
Med detta borde arbetet i kommittén kunna ledas av en anställd/arvoderad utbildningsansvarig
som till sitt stöd har ett antal personer som är intresserade av utbildnings- och
utvecklingsfrågor. Varje aktivitet genomförs sedan via arbetsgrupper/projekt.
På denna punkt föreslår vi förbundsmötet besluta att:
1. Utbildningskommitténs arbete omorganiseras enligt ovan
2. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta de exakta formerna för kommitténs arbete

Veterankommittén
Förbundstävlingar för veteraner hanteras av Tävlingskommittén. Övriga aktiviteter bör
bedrivas som årligen planerade aktiviteter i projektform eller via tillfälliga arbetsgrupper.
.
På denna punkt föreslår vi förbundsmötet besluta att:
1. Veterankommittén läggs ned
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