Möte HBF
031203
Falkenberg
Närvarande: Gerth Andersson, Ruth Bengtsson, Annette Johansson,
Jeanette Otbäck, Jan-Olof Johansson , Jan Persson
Irene Henriksson och Jan Emanuelsson.
§1

Mötets öppnande
Gerth Andersson öppnar mötet

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes

§3

Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte lästes upp och godkännes.

§4

Skrivelser och Rapporter
a

Ingående skrivelser och e-post

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

BS Bockarna har ny matchtröja
Div. från SvBF bl. a Magnus Johnsson fortsätter som förbundskapten
Kungsbacka BK ang. fel resultat på N3sport
BK Pantern ang. att resultat ej ligger ute på hemsidan. Gerth har svarat att
det är klubbarna själva som står för rapporteringen
Getinge tar upp frågan om man får ha huvudbonad vid seriespel.
Re-entry är INTE tillåtet i nationella tävlingar. Dispens kan sökas om vissa
kriterier är uppfyllda.
Nytt verksamhetsprogram
Broschyr från ”LOK”
Div. ang resultatrapportering mm.
En ”Hall-licens” anmälan
Affisch ang. U-Master i Falkenberg
Protokoll från SvBF:s årsmöte

b

Utgående skrivelser

*
*

Skrivelse till Mats A ang. allt material vi ej fått som vi MÅSTE ha.
Rapporterat våra kurser till SISU och Hallands Idrottsförbund

*
*

Rapporter
a

Serie o Tävl. kom.

*

Vi väntar på att få korrekturläsa vårens serier. Hallarna väntar på
hallschema..

b

Ungdomskom.

*

Förfrågan från Getinge om när man behöver söka dispens för ungdomar.
Svar: Född före 1/7-87 dispens behövs
Född efter 1/7-87 dispens behövs ej.
Utbildningsläger för undomar i Falkenberg den 29-30/12-03.
Kostnad 800.00
7-8/2-2004 U-Master i Halmstad
24-25/4 U-Master i Falkenberg
Final i maj i Varberg.
Prispengar för U-Master är utskickade
Fakturera U-Master. Gerth A. ombesörjer
Ny inbjudan till ”Nybörjarserierna”
Gerth kollar med Blekinge ang. U-match

*
*
*
*
*
*

e

§5

c

Utbildningskom.

*

Utkast på inbjudan till ”Ledarutveckling-Instruktörsutb.” 14-15/2-2004

d

Handikappansvarig

*

Utskick till klubbarna från Hcp-gruppen SvBF

Ekonomiansvarig
*

9 341 på Föreningskontot
175 401 på Falkenbergskontot

f

Övriga rapporter

*

Inget

Beslut ang. skrivelser från SvBF
Förfrågan ang. på synpunkt på ”Elit-SM” förslaget.

§6

Beslut ang. nybörjarserierna
Ny inbjudan till nybörjarserierna skickas ut omgående.

§7

Beslut ang. ”ledarutveckling – utbildningsplanering”
Gerth A. redovisade för den planerade utbildningen under våren 2004

§8

Beslut ang. DM-finalerna 2003-04
Faxa in DM-resultaten omg. den 7/12 för sammanställning. Gerth A. räknar kvotering och
sammanställer finallistor för hemsidan och faxar till hallarna.
De ansvariga köper blommor.
Undersök vad det kostar att spela 3-manna, hcp och Mixed-DM

§9

Beslut ang. SM – ansökan 2004-2005
Vidarebefordra till hallarna så får de lämna intresseansökan.

§ 10

Övriga frågor
*
*
*

§ 11

Reserv får användas i 3-manna DM
Skicka ut skrivelse till klubbarna i januari:
Licenser
Ang. rapporteringen till N3sport.En skärpning till de klubbar som ej sköter sig
Faktureringsunderlag U-13, U-16 samt laganmälningsavgift

Verksamhetsberättelsen
300-serie slagen av Niclas Lindh, BS Bockarna den 22 november

§ 12

Dag och plats för nästa möte
Nästa möte är i Varberg den 13/1 kl. 18.00

§ 13

Mötets avslutning
Gerth tackar för mötet och önskar alla en riktigt…

___________________
ordf. Gerth Andersson

____________________
sekr. Annette Johansson

