Möte HBF
Kungsbacka
2005-11-08
Närvarande:

Gerth Andersson, Jeanette Otbäck, Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson
Ruth Bengtsson, Tuula Jansson , 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

*
*
*
*
*
*

Utskick från Putte, Elitgruppen
Utskick från Telia ang. vårt Telia ADSL
Inbjudan från HIF till en temakväll den 15/11
Div. skrivelser ang BOSS
Protokoll från SISU
Nomineringsansökningar från SISU:
Årets Idrottsförening
Ungdomsledarstipendium
Hallands Junioren
Mötet bordlägger tillsv. Kandidater utses på decembermötet

A

Serie o tävlingskom.

*
*
*

Gerth har mailat alla lag som ej rapporterar matcher.
Mötet beslutar att uppskjutna matcher ska räknas med under ord.
serieomgång i barometern
MEDDELA UPPSKJUTNA MATCHER TILL FÖRBUNDET !!!

B

Ungdomskom.

*

Nybörjarserien är igång

*

Breddläger har hållits i Hylte och i Falkenberg

C

Utbildningskom.

*
*

HIF vill har in vår kurs/utbildningsplan. Gerth skickar in den.
Det har inkommit förfrågan ang. tränarkurs

D

Handikappansv.

Inget
E

Ekonomiansvarig

43 895,00 på föreningskontot
100 500,00 på Falkenbergs kontot
Mötet beslutar att plusgirot avslutas den 31/12-2005
Pengar på plusgirot hämtas ut i januari

F

Övrigt

Inget
§5

Beslut ang. Talangprojektet (TUP)

Inget
§6

Beslut ang. inbjudan till BK Nyhems jubileum samt ansökan om utmärkelser

Nyhem ansöker om följande utmärkelser:
Lars Brissman
Lena Andersson
Jan-Ove Johansson

12 år
11 år
20 år

Brons
Brons
Silver

Mötet godkänner samtliga.
Gerth närvarar på Nyhems jubileum
§7

Redovisning och beslut ang. Skrivelse från Västergötland

Skrivelse har inkommit från Västergötlands Bowlingförbund ang. BOSS och dess
uppskjutning till säs. 06/07
Gerth har svarat enl. vårt förbunds omröstning att lägga EN elitserie överst(om detta
är möjligt enl. tilläggsyrkandet) i pyramiden, men att starta upp redan säsongen 05/06
§8

§9

Beslut ang. årets DM-tävlingar

Handikapp
Mixed
3-manna
Herr o Dam
Flickor
Pojkar
Oldboys

10-11/12
11-12/2
10-11/12
8/1
7/1
7/1
12/2

Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Falkenberg
Getinge
Hylte
Halmstad

Fbg-alliansen
Gunilla
Nettan o Nettan
Fbg-alliansen
Ruth
Jan
Tuula o Gerth

Kom ihåg!!!

Blommor och presentkort till SM-starter

Beslut ang. protest

Protes har inkommit från Heberg ang. Juniormatch mot Bockarna.
Ett flertal ungdomar hade inte kommit till matchen så 2 vuxna med mycket högt snitt fick
hoppa in för att matchen skulle kunna spelas.
Mötet beslutar att dömma matchen till WO till Hebergs fördel pga. För få spelare
i Bockarna. Matchresultat Bockarna – Heberg 0-10. Gerth A. deltog ej i beslutet.
§ 10

Beslut ang. verksamhetsplanen för distriktet

Gerth har reviderat ”Verksamhetsplanen”
Steg 2 tränarutbildning beräknas hållas den 4-5/2
§ 11

Övriga frågor

Ruth har en fråga ang. man får spela med ”fel” hand under match/tävling
Man får spela med vilken hand man vill men man får inte demonstrera sitt missnöje
över tex banor genom att använda ”fel” hand.
§ 11

Verksamhetsberättelsen

Inget
§ 12

Dag och plats för nästa möte

Varberg den 7/12 kl. 18.00

§ 13

Mötets avslutning

Gerth avslutar mötet och tackar för visat intresse

_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

