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Utredningen om licenser och avgifter (ULA)
Bakgrund
Då SBF bildades för 30 år sedan var det självklart att alla enskilda medlemmar skulle utrustas
med tävlingslicens enligt fransk modell. Enligt förbundets första stadgar var medlem liktydig
med licensierad. Vid en stor stadgerevision i samband med inträdet i RF 1987 ändrades
stadgarna så att även klubbmedlemmar utan licens kom att inräknas i medlemsstatistiken.
SBFs verksamhet har under alla år finansierats i första hand genom avgifter. I samband med
inträdet i RF tillkom en kraftig bidragsfinansiering. Andra inkomster är och har i praktiken
varit försumbara. Avgiftsfinansieringen har genom åren i stort sett varit densamma. Sålunda
har SBF tagit ut
- licensavgifter för varje aktiv spelare,
- årliga föreningsavgifter från varje förening,
- inträdesavgift för ny förening,
- startavgifter i förbundstävlingar, samt
- s k sanktionsavgifter i form av viss andel av startavgifterna i tävlingar som arrangeras
av förbundets föreningar.
De första åren var det naturligt för den som ville spela boule att söka sig till en förening inom
SBF. Nu är det inte lika självklart. Ålderspensionärernas organisationer har tagit upp boule i
sin fritidsverksamhet, Korpen, som är medlemsförbund i RF, organiserar bouletävlingar inte
bara inom företag och, om än i mer begränsad utsträckning, enskilda tar initiativ till att öppna
privata arrangemang för aktiva boulespelare.
Inom SBF har kraven på förändring vuxit och förbundsstyrelsen har vid flera tillfällen lagt
förslag om ändring i licens- och avgiftsstrukturen i syfte att förenkla och samtidigt locka fler
att spela boule i en SBF-förening. 2007 års förbundsmöte tillsatte en organisationsutredning
(UFO) som föreslog ett system med A- och B-licenser. Årets förbundsmöte uppdrog åt
förbundsstyrelsen att utreda frågan.
På grund härav tillsatte förbundsstyrelsen vid sitt sammanträde den 10-11 maj en utredning
om licenser och avgifter.
Utredningens syfte
SBF strävar efter att öka antalet enskilda medlemmar och att locka fler att spela tävlingsboule,
Det är angeläget att en större andel yngre människor och i första hand ungdomar väljer att
spela boule. Den nuvarande åldersstrukturen (70 % av förbundets licensierade medlemmar är
55 år eller mer, 50 % är ålderspensionärer) behöver förändras.
Utredningens uppdrag
Utredningen ska föreslå förändringar i licenssystemet, så att kostnadsaspekten minskar i
betydelse för att delta i tävlingar inom SBF och samtidigt ta ställning till UFOs förslag om Aoch B-licenser.
Utredningen ska också föreslå förändringar i avgiftssystemet i syfte att stimulera föreningar
och andra att arrangera fler och bättre tävlingar,

SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen

DIREKTIV
11 maj 2008

Sida 2 (av 2)

Föreslagna förändringar i nuvarande licens- och avgiftssystem ska om möjligt kunna
genomföras, utan att nuvarande årliga inkomster för förbundet minskar.
Utredningen bör hålla sig underrättad om arbetet i och vid behov samverka med
tävlingsutredningen (TUT). Utredningarnas slutförslag får inte vara motstridiga.
Utredningens tidplan
Utredningen ska kunna presentera ett diskussionsunderlag till årets distriktskonferens och ett
slutförslag ska föreligga den 15 januari 2009.
Utredningens organisation
Utredningens namn blir ULA och den rapporterar till FS. Den består av tre personer, varav en
är ordförande. Utredningen anvisas en budget på 15 000 kr för sitt uppdrag med möjlighet att
efter framställning till förbundsstyrelsens AU få extra medel.

