Möte HBF
Falkenberg
2006-01-17
Närvarande:

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

§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

*
*
*
*
*

Nyhetsbrev från SvBF
Protokoll från SISU
Protokoll från SvBF
Bidrag till HBF 26 000.00
Gerth har skickat svar ang. regionsindelning mm

A

Serie o tävlingskom.

*

Följande DM finaler är spelade: Herr, Dam Ungdom, Junior
och 3-manna.
Oldboys spelas den 12/2-2006 i Halmstad
J-O Johansson tillfrågas ang. jour.

B

Ungdomskom.

*

Hallfinaler i Bowliaden spelas senast den 1 februari.
Tuula planerar Bowliaden tillsammans med Skåne.
Distrikt-och Regionsfinaler kommer att gå i Ängelholm

C

Utbildningskom.

*

Gerth påminner om klubbtränarutbildningen den 4-5/2.
Utbildningen inkl. även steg 1 och 2, gäller alltså även nybörjare

D

Handikappansv.

Inget
E

Ekonomiansvarig

48 000,00 på föreningskontot
101 700,00 på Falkenbergs kontot
F

Övrigt

Inget

§5

Redovisning och Beslut ang. Talangprojektet (TUP)

Datum för breddläger och Elit-läger lägges ut på hemsidan

Mail från SvBF ang. handslaget. Uppföljning med journalister och politiker
kommer att göras på vissa orter. Ett förslag är BK Hallandia i Halmstad
§6

Beslut ang. godkännande av 300-serie.

Mötet godkänner följande 300-serie:
8/1 i Falkenberg
§7

Eva Augustsson BK Hallandia

Redovisning och beslut ang. licenshanteringen

Gerth har kontakt med Sören Berggren ang. hanteringen av licenterna.
§8

Beslut ang. konferensen i Södertälje. (Red. TUP, Ungdomsledarutbild. Mm)

Gerth, Irene och Tuula åker på konferensen till Södertälje den 11-12/2.
Ordf. TUP samt Ungdomsledarutbildning. Halland har fått förfrågan om att
göra en presentation om vårt TUP-arbete under konferensen. Våra
representanter tar på sig det arbetet.
Inbjudan till ungdomsledarutbildning den 17-19/3 2006 på Bosön.
Vi tillfrågar de som tidigare visat intresse.
§9

Beslut ang. Ansökan till SM-arrangemang 2006-2007

Förfrågan skickas ut till hallarna, sedan sammanställer Gerth och skickar in
till SvBF.
§ 10

Beslut ang. verksamhetsplanen för distriktet

Utvärdering vid nästa bokslut för ev. revidering.
§ 11

Övriga frågor ( HBF 50-år 2007)

Diskussion ang. vårt 50-års jubileum 2007. Bordlägges tills vidare.
Vi ändrar ”Citrix-lösningen” på N3 sport till att gälla 24-timmar/dygn.
Undersöka om ett ev. samarbete med Pyzen ang. bredbandsuppkoppling
på förbundet.
DM samt Silvertävlingsfinalerna bör förändras. Förslag emotses och lämnas
till styrelsen för omröstning på årsmötet.
BOSS har gått igenom inom herr bowlingen med den ändringen att det kommer
att ligga en Elitserie överst i pyramiden.
§ 12

Verksamhetsberättelsen

Curt Larsson, BK Pantern har gått bort.
300-serier se § 6
§ 13

Dag och plats för nästa möte

Falkenberg den 22/2-2006 kl. 18.30 OBS! Byte av plats !!
§ 14

Mötets avslutning

Gerth tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat

_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

