Svenska Bouleförbundet

Protokoll 5-18

Förbundsstyrelsen

Ordinarie styrelsemöte 5-18
Datum:
Plats:
Närvarande

Förhinder

11 april 2018, telefonmöte klockan 20.30-21.10
Idrottens Hus, Stockholm
Pontus Thuresson (PT)
Kerstin Hjelm (KH)
Lynn Ljungberg (LL)
Lars Nilsson (LN)
Mats Peterson (MP)

Ordförande
Ekonomiskt ansvarig
Sekreterare
Ledamot/Vice ordförande
Ledamot

Marie Eriksson (ME)

Kanslichef/adjungerad

Anita Dahlerus (AD)
Maria Bergström (MB)
Jonas Almqvist (JA)

Ledamot
Ledamot
Ledamot

§1

Mötet öppnas
PT hälsar samtliga närvarande varmt välkomna.

§2

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Beslut: Kerstin Hjelm.

§3

Justering av dagordning (PT)
Beslut: Mötet godkänner föreslagen dagordning

§4

Lasse Francks uppsägningstid (PT)
Beslut: FS godkänner begäran från Lasse Franck att få avsluta sin anställning
per den 30 april 2018. FS önskar Lasse F, lycka till med sina nya

utmaningar.
§5

Kansliorganisationen i det korta perspektivet (PT)
Beslut: KH hanterar de uppgifter som Lasse F, skulle hanterat i landslagsgruppen, i en övergångsperiod. Marie B på kansliet gör redan en del av de
administrativa tävlingsuppgifter, som legat på Lasse F. Det fortsätter Maria B
med. Texter och rapporteringar från landslagskval med mera
hanteras genom
att Lasse F har tagit på sig att fixa det som är
överenskommet med Marie E,
kanslichef, samt att arrangörerna av
dessa tävlingar tillfrågas om
kompletterande rapporter/sammanfattningar/texter i de fall där det behövs.
§6

Kansliorganisationen i det långa perspektivet (PT)
Beslut: Pontus, Lynn tillsammans med Marie E får fortsatt uppdrag i framtidsarbetet med utveckling av kansliorganisation på SBF. Den senaste
händelseutvecklingen med Lasse Fs anställning, ska vävas in i uppdraget.
FS vill att gruppen att analysera nuläge och önskat läge. FS vill stärka Svensk
Boule och fokusera på utveckling och framtid. Frågan kommer
att behandlas
vidare på majmötet.
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§7

Rapport från Domarkommittén (PT)
PT rapporterar att det fortsatt behöver letas efter ny ordförande i DK. PT fortsätter sökandet efter rätt
person för uppdraget.
Domartillsättningar till tävlingar till och med maj månad är lösta. PT har stått
till tjänst och hjälpt till med tillsättningarna.
DK har önskemål om ett möte med närvarande domare på SBFs årsmöte den
21-22 april 2018.
Beslut: FS tillstyrker DK:s begäran.
§8

Kommunikation rörande Lasse F:s avslut av sin anställning på SBF
Beslut: PT skriver ett kort informativt meddelande, som snarast går ut för
snabb kommunikation och publicering. KH skickar detsamma,
men speciellt
riktat till landslagsgruppen.
§9

Mötets avslutande
PT tackar varmt för gott deltagande och avslutar härmed kvällens möte.

Sekreterare

Ordförande

Justeringsperson

Lynn Ljungberg

Pontus Thuresson

Kerstin Hjelm
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