VERKSAMHETSPLAN 2022
Tävlingskommittén 2022/2023
Vi inleder detta år precis som vi avslutade 2021 med en pandemi som nu lider mot
sitt slut är förhoppningen.
•

Stora DM planeras genomföras 26 – 29/5 i Mixeddubbel, Singel, Dubbel och
Trippel.

•

Lilla DM planeras genomföras 4 – 5/6 i MixedTrippel och Skytte.
Arrangörsförfrågan har skickats ut både för stora och lilla DM.

•

Distriktsseriespelet planeras genomföras 11–12 juni, 13 - 14 augusti och 10 11 september.

•

Hallsvenskan för säsong 2021/2022 planeras slutföras i höst och förslag ligger
på att Hallsvenskan från och med nästa år genomförs under samma
kalenderår.

•

Utbytet med de danska veteranerna planeras fortsatt genomföras detta år.

Utbildningsverksamheten
Vi har glädjande nog haft en domarutbildning som fallit väl ut detta år. I övrigt
planeras ingen utbildning för detta år om inte klubbarna har något önskemål om det.
Efter två års pandemi har vi en del att ta tag i och lägga våra krafter på.
Domarutbildning kan förhoppningsvis även genomföras senare i år.
Hemsidan och Facebook
Den nuvarande Hemsidan kommer att försvinna vid detta års slut. Där pågår ett
arbete med att ta fram en ersättare som förhoppningsvis både förbund, distrikt och
förening kan använda sig av. Facebook hanteras kontinuerligt.

Domarverksamheten
Med ett tillskott på 8 domare är den akuta krisen i domarverksamheten inte så hotad
längre. Men vi inte slappna av med detta utan fortsatt försöka locka fler till vår
domarkår.
Domarverksamheten kommer även i fortsättningen att kalla samtliga aktiva domare i
distriktet till domarkonferens. Man kommer att diskutera den nya regelboken som nu
blivit översatt, utbyta erfarenheter och planera fördelningen av domaruppdrag under
året.
Ungdomskommittén
•

Styrelsen kommer att presentera ett förslag om ändring av kvaltävling för
PBJC på årsmöte som är bättre lämpligt än nuvarande form.

•

PBJC kommer detta år att genomföras i Malmö. Hur lagen som kommer att
representera SSBF tas ut kan i dagsläget inte bestämmas.

UNK kommer att skicka ut information till klubbarna via mejl och Sydsvenska
Bouleförbundets hemsida, när det gäller aktiviteter för ungdomarna.
Styrelsen kommer att fortsätta lägga stor vikt på en god information och
kommunikation med alla klubbar för att föra utvecklingen framåt inom distriktet.
Ordförande fortsätter med sitt brev efter varje styrelsemöte så man ser vad som
avhandlas på dessa.

