Protokoll, styrelsemöte Wästgöta-Dahls Bouleförbund
Datum: 220410
Plats: Lidköpings boulehall
Närvarande: Oliver Thorell, Kaisa Andersson, Arne Teljer, Robert Björkebro, Tom Hansen, Karin
Granevik, Jan-Erik Sandin, Birgitta Thorell
1. Mötets öppnande
Oliver öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Punkt lades till (nr 11, bidrag) samt ändring av kommittérapporter till rapporter.
3. Val av justerare
Robert samt Oliver
4. Föregående mötesprotokoll
Godkändes
5. Beslut per capsulam
Medaljer till DM har köpts in av TK.
6. Ekonomi
Ekonomisk rapport gicks igenom. Några föreningar har ej betalt in ännu avgiften ännu till
Wdbf. Påminnelser kommer skickas ut av Kaisa.
7. Rapporter:
Oliver har börjat ringa runt till distriktets föreningar för att kolla att kontaktuppgifter
stämmer. Vi andra är behjälpliga om det behövs. Tk skall på möte med årets DM arrangör
Ulricehamn. Ungdomskommittén har jobbat med touren. Alla arrangörer hamnade i vårt
distrikt. Tidaholm hoppade av och Landvetter skulle ta över men det ställdes in pga för få
anmälningar. Kommande tävlingar i ungdomstouren blir i Karlsborg, Skövde sen avslut i
Borås. Vi diskuterade om hur vi kan stötta våra juniorer ekonomiskt i distriktet. Några i
styrelsen var på kickoff med SBF i Stockholm. Vi pratade då med alla distrikt om samarbete
och att ha kvartalsmöten som SBF inbjuder till och inleder sen stannar distrikten kvar i mötet
för att utbyta erfarenheter. Vi pratade även om att återuppta de 4:as gäng, ett samarbete
med Wdbf, Gbbf, Ösbf samt Hsbf.
8. Kommittéer
Tk - Simon Thorell, Oliver Thorell och Bengt Oskarsson. Ger sanktioner, letar arrangörer till
distriktsarrangemang mm.
Ungdomskommiten - Tom Hansen, Åsa Lindberg och Robert Björkebro. Tävlingar och
aktiviteter för ungdomar i distriktet samt samarbete med andra distrikt.
Utvecklingskommite – Arne Teljer och Birgitta Thorell. Få fart på klubbar som varit aktiva
som inte är med i distriktets verksamhet längre. Kontakta klubbar som ej har licenser och
försöka få dem mer aktiva. Orter som har många boulespelare men ingen klubb, kan vi
hjälpa dem?
Utbildningskommiten/SISU -Karin Granevik och Kaisa Andersson. Relevanta utbildningar för
distriktets klubbar. Hantera och administrera bidrag samt utbildningar gentemot Sisu.
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Domarkommiten/ansvarig - Tillsätter domare till distriktsarrangemang, arrangerar
utbildningar och träffar för distriktets domare. Följa upp rapporter. Kolla registret för
domare mm. Mikael Gustavsson tillfrågas.
Veterankommite – Arne Teljer, Jan-Erik Sandin och Lars Heurlin.
Årsmöte
Inget att ta upp angående årsmötet men vi har punkter från bouletinget som vi behöver ta
med och arbeta med i vår årsplan.
Årsplan
3-4 fysiska möten per år samt 5-6 digitala per år. Karin och Arne kollar över årsplanen och
sen tar vi beslut på nästa möte. Hellre fler möten tätt efter varandra så vi kan hålla ner
mötestiden. Vi är många nya i styrelsen och behöver sätta bra rutiner för vårt gemensamma
arbete.
Bidrag
Återstart av de 4:as gäng, Birgitta Thorell förbereder en ansökan som sen diskuteras med
övriga 3 distrikt när Oliver Thorell pratat med dem. Utveckling av distriktets klubbar. Arne
Teljer förbereder en ansökan gällande detta. SiSU. Kaisa Andersson ser över de bidrag som
kan vara aktuella gällande möten mm. Ungdomskommittén kollar möjligheten att söka
bidrag för deras verksamhet. Veteranverksamhet. Arne tittar på om bidrag kan sökas.
Övriga frågor
Distriktssammarbete diskuterades under punkt 11. Teamsgenomgång - praktik genom att vi
har digitalt möte vid nästa möte. Våra inloggningar från RF har vid dags dato inte kommit
ännu. Ny hemsida samt ny grafisk design är på gång från förbundet. Vi diskuterade även om
vi skall ha någon form av kläder när vi representerar distriktet och beslutade att bordlägga
frågan tills den nya designen är framtagen och klar.
Nästa möte
Digitalt via teams den 17 maj klockan 18.00.
Mötets avslutande
Oliver avslutade mötet och vi tackade Arne och Karin som ordnat lokal samt fika.
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