Möte HBF
040513
Kungsbacka
Närvarande: Gerth Andersson, Ruth Bengtsson, Annette Johansson,
Jeanette Otbäck, Jan-Olof Johansson , Jan Persson
Irene Henriksson.
§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 och utgående skrivelser och e-post

*

Protokoll från SISU, årsmöte bl.a

Rapporter
a

Serie o Tävl. kom.

*

Gerth har varit på seriekonferens, Götalandsregionen i Ljungby
Han redogjorde för serieindelningen inför hösten.

b

Ungdomskom.

*

U-Master finalen spelades i Varberg, se hemsidan för resultaten
Prispengar enl. följande: 1:a 600.00 2:a 400.00 och 3:a 200.00
i varje klass.

*

Kim Bolleby, Team Kungsbacka har gått till Sverigefinal i Bowliaden
Resultaten från distriktsfinalen finns på vår hemsida

*

Ungdoms-stipendium skall delas ut till två pojkar och två flickor
med 1000.00/st.
Stipendiater 2004 är:
Johan Helldén BK Falkarna
Kim Bolleby
Team Kungsbacka
Sanna Helldén BK Falkarna
Lina Nilsson
Cobra BT

c

Utbildningskom.

*

se § 6

d

Handikappansvarig

*

SvBF har Handikapp-konferens den 14-15/5

e

Ekonomiansvarig

*

ca 146 000.00
Årets vinst ca 9 000.00

f

§5

Övriga rapporter
*

Bockarna BS´s jubileumsfest blev inställd. Förtjänsttecken kommer
att delas ut på vårt årsmöte

*

Vi arrangerade SM-slutspel för 8-manna lag i Kungsbacka.
Allt gick bra och vi fick bl.a mail från Magnus Johnsson att vi
hade skött SM-finalen få ett ypperligt sätt.
Vi hade även ”Sverigepremiär” på ”Game´s online” alltså
live scoring på hela matchprotokoll.

Beslut ang. Silvertävlingarna
Gerth är ansvarig för finalen i Falkenberg. 14 herrar och 8 damer är anmälda

§6

Beslut ang. ”ledarutveckling – utbildningsplanering”.
U-ledar konferensen den 12-13/6 är inställd
Uppdatering steg 2 (tar ca ½ dag) antingen fre eller lör på konferens helgen.
Planeringen av semianrium pågår för fullt. Inbjudan skickas till SDF-styrelser
i våra grann-distrikt

§7

Beslut ang serier 2004-2005
Alla serier förutom ungdomsserien kommer att spelas med banpoäng och AM-spelsätt

§8

Beslut ang. årsmötet HBF
Motion från Getinge, Kenneth Persson, ang. damer i herr-serier utan dispensansökan
Mötet avslår, Gerth skriver avslagsyrkande.
Motion från BK Vågen, Ulla-Britt Pettersson, ang. dam-satsningen i förbundet tex.
ett träningsläger enbart för damer
Mötet godkänner, Gerth skriver bifallsyrkande.
Styrelseförslag, ang barometer nästa säsong. Klubbarna ska ha en ansvarig som
rapporterar till förbundet. Herrar över 875 p och Damer över 775 p.
Samtliga medaljörer,stipendiater, 300-serier bjudes in till årsmötet.
Diplom ordnas till de som slagit 300--.serier vilka ej är förstagångare.

§9

Beslut ang. Verksamhetsberättelsen 2003-2004
Verksamhetsberättelsen skickas ut i v. 21.

§ 10

Övriga frågor
Gerth ordnar ansökan om förtjänsttecken till Irene Henriksson

§ 11

Verksamhetsberättelsen
Inget

§ 12

Dag och plats för nästa möte
Nästa möte hålles i Falkenberg, Strandbaden kl. 18.00

§ 12

Mötets avslutning
Gerth tackar för visat intresse och avslutar mötet

___________________
ordf. Gerth Andersson

____________________
sekr. Annette Johansson

