Protokoll fört vid WDBF:s styrelsemöte den 20 september
2021 i Skövde boulehall
Närvarande: Oliver Thorell, Kaisa Andersson, Bengt Oskarsson, Arne Teljer
Mikael Gustafsson, Stig Eklund.
1 Mötets Öppnande
Vice ordförande Bengt Oskarsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 Val av justerare
Till justerare jämte ordföranden valdes Mikael Gustafsson.
3 Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes efter tillägg. Kaisa lägger in en mall för dagordningen på
Teams som vi kan använda oss av.
4 Föregående mötesprotokoll
Inget att tillägga.
5 Ekonomi
Genomgång av resultat- och balansrapport.
Kaisa har anmält sig till en Grundläggande kurs i föreningsekonomi kostnad 300:0,050% i ränta kollat med banken om det finns andra alternativ, inväntar svar.
6 TK seriespel mm
Alla seriespel är avklarade allting har fungerat bra. Eftersökt arrangörer till
distriktarrangemang, på gång med sanktionsansökningar.
7 DK
Hampus Härling godkänd som domare. Inget mer från DK då Roger inte var närvarande

8 UNK
Bra om det kommer ut info om skolboule.
En representant till Prins Bertils juniorcup, Felix Sären från POM. WDBF står för kostnaden.
9 Utbildningskommittén
Inget att rapportera

10 Utvecklingskommittén
Genomgång av de olika delarna utvecklingskommittén arbetar med.
Oliver skall skriva ett nytt dokument om bästa DM klubb.
11 Höstkonferens
Höstkonferensen är flyttad till den 21 /11 Kl 09:00- 15:00. Oliver lägger ut info om
på hemsidan. Kaisa tar fram ett förslag på inbjudan. Punkter att ta upp: info från
utvecklingskommittén, Björn från Tidaholm kan informera om skolprojektet, frågor från
årsmötet och bouletinget, bjuda in valberedningen, idrott för äldre.
Vi beslutar att bjuda in vissa föreningar som inte är så aktiva och erbjuda dem resebidrag.
Kostnaden läggs på aktivera klubbar. Även de nya bouleklubbarna i Surte och Borås kommer
att bjudas in speciellt.
12 Avgift läger
Styrelsen godkänner Tom Hansens äskande för ungdomsläger i Rättvik på 4310 kr.
Förslag på att ta fram en policy kring deltagande i ungdomsverksamhet.
13 Ungdomskommittén SBF
Skrivelse med förslag om att alla distrikt delar lika på anmälningsavgiften till Prins Bertils
juniorcup, till en kostnad på 10 000 kr per distrikt. Styrelsen beslutar godkänna förslaget. Oliver
meddelar Christer i UNK.
11 Övriga frågor
Oliver meddelar att det blivit en ny klubb, Borås Boulesällskap.
Oliver meddelar även att hemsidan kommer att stängas ner 2022, om det inte kommer en
lösning för att flytta över alla dokument kommer det att innebära mycket arbete för den
hemsidesansvarige.
Uppdateringen av kontaktlistan går framåt.
Årsmöte 2022 blir 27/3 och höstkonferensen blir 13/11.
12 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas i Skövde den 27/10 Kl: 18:00.
13 Mötet avslutas
Vice ordförande Bengt Oskarsson tackade för visat intresse och avslutar mötet.
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