
VARBERGS BOULEKLUBB PROTOKOLL
KULKNAPPEN Sammanträdesdatum
Styrelsen 2023-02-06

Tid: 16.30 – 17:45

Plats: Boulodromen

Närvarande: Mats Peterson ordförande
Christer Sandberg sekreterare
Jan-Olof Olsson kassör
Ann-Britt Carlsson

Ej närvarande: Arne Dyberg
Robert Bergström
Sven-Arne Bengtsson

§ 163 Öppnande Ordföranden förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 164 Justering Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Ann-Britt Carlsson.

§ 165 Dagordningen
Dagordningen fastställes.

§ 166 Föregåeende mötes protokoll
Styrelsemötesprotokollet från den 23 januari 2023  läses igenom.

§ 167 Inkomna skrivelser
Vi har fått ett mejl från Bunvor Byström i distriktets valberedning som
föreslår ett möte med valberedningen tisdagen den 7 februari kl. 10.30 i
Falkenbergs Boulecenter. Valberedningen består av representanter för
Kulknappen,Vallås och Falken Petanque.
Jan-Olof åker dit och frågar Lars Mauritsson om han vill följa med. 

Från Kjell Andersson i Läjet har vi fått en förfrågan om vi vilja hjälpa till
att visa upp boule söndagen den 17 september då Folk och Fåglar har ett
arrangemang vid Naturum på Getterön. Jan-Olof och Mats har redan
svarat ja.

§ 168 Ekonomisk rapport
Jan-Olof meddelar att vi, som utlovat, fått 3 250 kr av SBF för hemsidan.

§ 169 SBF:s årsmöte
Mats presenterar två motioner och två styrelseförslag som inkommit till
SBF:s årsmöte:
1. Motion från Nipstadens BK i Sollefteå som föreslår att fritt få använda
avbytare under seriespel. 
Styrelsen anser att motionen ska avslås.

2.  Motion från Nipstadens BK i Sollefteå som vill att det ska bli lättare



Till Svenska Bouleförbundets TK

Beslutet att lägga allt förbundsseriespel på ett ställe, i Västerås, tyckte vi  till en början lät
spännande och bra.
  Vid närmare eftertanke och efter kostnadsberäkningar vill vi framföra följande:
  Vi har två lag som är aktuella för detta sammandrag, ett i division 1 öppen och ett i
division 2 veteran. Detta betyder att 16 personer ska resa 94 mil och två (eller tre) nätters
övernattning. Kostnaderna för detta blir väldigt drabbande. Bara i resekostnader blir det 10
000 kronor. Lägg därtill 32 (eller 48) hotellnätter à 950 kronor. Det blir över 30 000
 (46 000 för tre nätter) kronor till.
  Vi spelar i division 1 södra respektive div 2A med lag från södra och sydvästra Sverige;
då kan det ju te sig som naturligt att seriespelet avgörs i dessa områden.
  Det är inte svårt att kritisera beslutet om detta stora sammandrag om man beaktar
miljöaspekter och dagens drivmedelspriser.
  För vår klubb tror vi att beslutet kommer att bli synnerligen negativt. Först flyttas SM till
”Strandcupens helg” och därefter, sedan vi beslutat flytta Strandcupen till veckan före
seriespelen, kommer beslutet om storarrangemanget i Västerås. Det kommer sannolikt att
innebära ett stort tapp för Strandcupen; inte åker väl boulespelare till Varberg en helg för
att spendera nästa helg i Västerås för att fyra veckor senare ägna en vecka åt SM i Kalmar?
  Vi har diskuterat saken med halländska klubbar som är involverade. En har redan hoppat
av seriespelet och de andra ifrågasätter också beslutet. Vår klubb har fått uppdraget att
överklaga.
Med anledning av ovanstående ber vi Svenska Bouleförbundets TK att ompröva
beslutet och istället återgå till decentraliserade seriesammandrag.

Med vänliga hälsningar
Varbergs BK Kulknappen

för publik och andra att se vilket lag som ligger närmast lillen och
föreslår därför att lagen ska ha olikfärgade klot. 
Styrelsen anser att motionen ska avslås, det finns redan
rekommendationer i den riktningen när boulematcher streamas.

3. Styrelseförslag om att utreda tvååriga verksamhetsperioder.
Styrelsen anser att förslaget ska bifallas eftersom det gäller en utredning.

4. Styrelseförslag om att avsätta 100 000 kr om året fram till och med
2027 då förbundet ska ansöka om att få arrangera VM i Sverige. 
Styrelsen anser att förslaget ska bifallas.

§ 170 Årsmötet 2023
Allt klart inför Årsmötet. Handlingarna är tryckta och Christer mejlar ut
dem till medlemmarna och lägger dem på hemsidan (dock utan resultat-
och balansräkning).

§ 171 Seriespelet i Västerås.
Mats har i enlighet med beslutet på förra styrelsemötet tagit upp frågan
om lämpligheten att dra ihop alla seriespel till en ort. Han har dessutom
författat en skrivelse till SBF:s tävlingskommitté med en begäran om
omprövningen av beslutet:



Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Mats skrivelse och att skicka den
till Svenska Bouleförbundets tävlingskommitté.

§ 172 Avslutning Ordöranden förklarar sista styrelsemötet avslutat och meddelar att nästa
styrelsemöte blir det konstituerande mötet med ny styrelse dirket efter
Årsmötet.

Vid protokollet

Christer Sandberg

Justeras

Mats Peterson Ann-Britt Carlsson



Styrelsen beslutar att Mats skrivelse ska skickas till tävlingskommittén.

§ 157 Lag-DM Styrelsen beslutar att klubbens medlemmar själva bildar lag och anmäler
sig till lag-DM. Spelarna står själva för anmälningsavgiften.

§ 158 Månadsmästerskapen
Efter hand som deltagarantalet vuxit har Månadsmästerskapen tagit allt
längre tid att genomföra. Många medlemmar har avstått från deltagande
eftersom de tyckt att tävlingen tagit för lång tid.
Christer presenterar ett förslag om ny spelform och ny poängberäkning:
Spelformen blir det som kallas Direktutslagning A+B+C+D.
Tävlingen inleds med poolspel, där de som vinner två matcher direkt går
till A-slutspel, de som vinner den första men förlorar den andra matchen
går till B och den som förlorar första men vinner andra går till C.
Förlorar man två matcher går man till D-slutspelet. Därefter blir det
direktutslagning. Med detta spelsättet blir det högst fyra matcher för ett
lag, förut var det högst sex. Poängen till Årets Spelare kommer att
fördelas enligt följande:
A1 8 poäng, A2 6 poäng, A3 5 poäng, A4 4 poäng, B1 4 poäng, B2 2
poäng, C1 4 poäng, C2 2poäng och D1 1 poäng.
Styrelsen godkänner förslaget.

§ 159 Alliansens årsmöte.
Alliansen håller sitt årsmöte onsdagen den 22 mars kl. 17.00 i
Boulodromen. Styrelsen uppmanar Kulknappens medlemmar att delta i
mötet.

§ 160 Hallands Bouleförbunds årsmöte
Hallands bouleförbunds årsmöte blir den 26 mars kl 16.30.  Enligt
kungörelsen kommer kallelse till mötet att sändas ut inom kort.

§ 161 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls måndagen den 6 februari 16.30  i
Boulodromen.

§ 162 Avslutning Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Christer Sandberg

Justeras



Mats Peterson Arne Dyberg


