Möte HBF
Falkenberg
2005-09-13
Närvarande:

Gerth Andersson, Jeanette Otbäck, Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson
Ruth Bengtsson, Tuula Jansson , Annette Johansson och Catarina Blixt

§1

Mötets öppnande

Gerth öppnar mötet och hälsar alla välkomna speciellt välkommen
är Catarina ”Cacca” Blixt-Jeppsson från SvBF
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Protokollet lästes upp och godkändes
§4

Skrivelser och rapporter

*
*
*
*
*
*

Div protokoll från SvBF
FBS har dragit sig ur Junior-serien.
Mötet beslutar att anmäln.avgiften ska kvarstå.
BK Trippel, samt BK Rantzau har bytt matchtröjor.
Mötet godkänner.
Skrivelse från Telia ang. vårt Duocom abonnemang.
Skrivelse från SvBF med vilka klubbar som ej betalt licensavgiften
Berörda klubbar har vidtalats.
Mail till SvBF med delrapport av vår Verksamhetsplan
(”Cacca” berömde vår verksamhetsplan )

A

Serie o tävlingskom.

*

300 serie av Ulf Bolleby Team Kungsbacka 10/9-2005
Mötet godkänner

*

Vid flytt av seriematch, meddela ALLTID förbundet.
Så att nytt matchnummer kan erhållas. MYCKET VIKTIGT !!!

B

Ungdomskom.

Ungdoms- Juniorkommittén har möte den 26/9 kl. 19.00
C

Utbildningskom.

Inbjudan om utbildning för utbildare har inkommit till förbundet
Gerth undersöker om någon vill åka.
D

Handikappansv.

Inget
E

Ekonomiansvarig

50 800,00 på föreningskontot
100 500,00 på Falkenbergs kontot

§5

Beslut ang. Talangprojektet

Talanggruppen hade möte den 29/8. Minnesanteckningar har sammanställts.
Elitlägret går den 1-2/10 i Kristianstad, inbjudan är utskickad till uttagna
ungdomar.
Patric Andersson, Halmia är med hjälp av Ulf Josefsson ansvarig för Elitgruppen
Elitgruppen har en träff inför lägret den 29/9 kl. 19.00 i Falkenberg.
Tränarträff med steg 2 o 3 utbildade den 5/10, personlig inbjudan kommer.
§6

Beslut ang. skillnader i matchavgifter

Det har framkommit att det är stora skillnader på matchpriser i hallarna i vårt förbund
Klubbar som kommit till Bongo i Halmstad har betalt olika priser för likvärdiga
matcher. Även Rejmes Bowling tar ut högre priser än övriga hallar, särskilt priset för
matcher i juniorserien som i övriga hallar är 700 kronor medans Rejmes tar ut 1250 kronor.
Hallägarföreningen har efter detta framkommit skickat ut en prislista till Bongo.
Deras matchpriser är rekommenderade , och behöver alltså ej efterföljas.
Det är alltså upp till hallarna att själva bestämma matchpriser MEN de flesta
hallar följer dessa rekommendationer.
§7

Beslut ang. Konferenshelgen 1-2/10

Inbjudan är utskickad till klubbar och granndistrikt. Sista anmälan är 22/9
§8

Beslut ang. SvBF:s årsmöte ang. styrelseförslag till årsmötet

Mötet går igenom samt har en omröstning av SvBF: s styrelseförslag
§9

Beslut ang. Verksamhetsplanen för distriktet

Förbundet fortsätter arbetet mot uppsatta mål
§ 10

Övriga frågor

Ang. DM:
Mötet beslutar att Oldboys final går i Halmstad samt att
3-manna Dm spelas i Kungsbacka den 10-11/12 – 2005
Ang. Barometern:Kom ihåg att sända in matchprotokoll till förbundet
senast onsdag kl. 12.00. Annars kommer Ni inte med i Barometern
§ 11

Verksamhetsberättelsen

§ 12

Dag och plats för nästa möte

§ 13

Mötets avslutning

300-serie Ulf Bolleby Team Kungsbacka 10/9

Varberg den 12/12 kl. 18.30

Gerth avslutar mötet och tackar ”Cacca” för besöket

_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

