Möte HBF
Halmstad
2005-08-17
Närvarande:

Gerth Andersson, Jan Persson, Jeanette Otbäck, Irene Henriksson
Ruth Bengtsson, Tuula Jansson och Annette Johansson

§1

Mötets öppnande

Gerth öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Protokollet lästes upp och godkändes
§4

Skrivelser och rapporter

*

*

För kännedom, Inbjudan till ”Öppet Götalands Mästerskap för
funktionshindrade” i Halmstad.
Förbundet har inte fått in någon tävlingsansökan
Enkät från Göran Skott, Småland ang. vilka förbund som samarbetar
Gerth har svarat
Redovisning av våra kommitteer till SvBF.

A

Serie o tävlingskom.

*

Skrivelse har inkommit från Kungsbacka Bowling ang. matchtider
de vill ändra. Ulf J. frågar styrelsen hur han ska gå till väga eftersom
serierna redan är fastställda.
Styrelsen ger honom befogenhet att ändra det han kan.
Förfrågan från bl.a Team Kungsbacka om det verkligen stämmer
att de ska spela Eu med banpoäng i Div 2, trots att det bestämdes
att alla 8-mannalags serier inom förbundet skulle spelas am. på årsmötet
2003-2004.
Inte ens vår serieadministratör har godkänt förändringen som tydligen
Göteborg gjort på egen hand.
Vi ber Ulf J. skicka en Protestskrivelse till Göteborg
Vi har lagt ut en mall till matchrapporteringen på hemsidan
Matcher med matchnummer håller på att läggas ut på hemsidan
Till säsongens 3-manna SM har vi möjlighet att skicka
3 herrlag samt 2 damlag
Dispens ansökan har inkommit från Getinge BK:s Susanne Carenwall ,
samt BK Rantzau:s Lotta Ottosson gällande spel i herrarnas Div 2
Dispensansökan har även kommit gällande Stefan Åkerlund, övergång
från Getinge BK till Halmia.
Mötet godkänner
Gerth har hittat fel i Junior-serien, (matcher som krockar)
Han kontaktar Ulf för korrigering

B

Ungdomskom.

”Talang-gruppen” har möte den 29/8
Ett utskick till klubbarna kommer att ske snarast med förfrågan
om intresset för Ungdoms-serier (nybörjar-serien)
Mötet beslutar fortsätta med U-Master (ev. med färre klasser)
Halmstad har en ny ungdomsansvarig, Ingela Jansson
C

Utbildningskom.

7 st deltog i tränarutbildningen den 13-14/8.
5 st var från Halland och är klara med steg 2
D

Handikappansv.

Inget
E

Ekonomiansvarig

26 200.00 på föreningskontot
70 500.00 på Falkenbergs kontot
I stort sett alla klubbar har betalt sina licenser
OBS !!! FÖRBUNDET ANVÄNDER ENDAST BANKGIRO:

881-2430

§5

Beslut ang. svar Talangprojektet

Gerth har svarat på skrivelse från Stefan Linderoth ang. vårt nuläge i projektet
Det första Elit-lägret kommer att hållas i Kristianstad den 1-2/10
Halland kommer att få skicka. 4-7 st ungdomar, vilka kommer att tas ut
av ungdoms-kom.
§6

Beslut ang. Utbildningsplan för distriktet

Den prel. pan som ligger på hemsidan gäller tillsvidare
§7

Beslut ang. Konferens-helgen 1-2/10
”Konferens-gruppen” kommer att ha möte inom 10 dagar för att fastställa
programmet. Förslag är att konferensen kommer att hållas på Katrineberg med tex.

Utbildning: Games Online, Förbundet online
Utbildning: Ordförande, Sekreterare samt Kassör
Träningsläger för damer i Falkenberg ( om tillräckligt intresse finnes)
Samt en ölprovning på Carlsberg
§8

Beslut ang. SvBF:s årsmöte (vilka, när mm)

24-25/ 9 förslag Gerth, Tuula och Gunilla
§9

Beslut ang. Motionerna

Mötet har omröstning, samt beslut om motionerna till SvBF:s årsmöte

§ 10

Beslut ang. seriestarten

Protokoll delas ut till hallarna
OBS !!! TALA OM I GOD TID NÄR NI VILL HA FLER PROTOKOLL !!!
§ 11

Övriga frågor

Inget
§ 12

Verksamhetsberättelsen

Harry Kinsch, Getinge BK har gått bort
§ 13

Dag och plats för nästa möte

13/9 kl. 18.30 i Falkenberg
§ 14

Mötets avslutning

Gerth avslutar mötet och tackar deltagarna
_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

