Möte HBF
Kungsbacka
2006-04-26
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

*
*

*
*
*

Brev från SvBF ang. Tre Hjärtan sänt in med. kort utan licens.
Mail från SvBF ang. årsmötet som går av stapeln den 30/9-1/10
i Södertälje. SDF-konferens kommer att hållas på lördagen och
SvBF:s årsmöte på söndagen
Sammankallande i valberedningen Jill Karipidou har avsagt sig sitt
uppdrag i HBF.
Div. information från SvBF
Årsmötes datum och plats faxat till SvBF, Svensk Idrott
Inbjudan till ”Diva”

A

Serie o tävlingskom.

*
*
*

Till seriekonferensen i Ljungby åker Gerth och Ulf
Mixed-DM är spelad i Varberg. Resultatlista finns på hemsidan
Anmälan till ”Allsvenska serien” skall endast göras vid nyanmälan
eller vid utträde.
Play-Off kval Div 1 i Halmstad den 29/4
Tuula ansvarig
Play-Off kval Div 2 i Kungsbacka den 29/4 Hallen ansvarig

*

*
B

Ungdomskom.

*
*

Team Kungsbacka pojkar har gått till Sverige-final i Uallsvenskan
som spelas i Jönköping 6-7/5.
Extra pokal (Bowliaden) är på väg till Halmstad

C

Utbildningskom.

*

*

Inbjudan till Nationell tränarträff i Södertälje den 17-18/6 för de som gått
Steg 3. Vederbörande tillfrågas
Tränarträff med genomgång av TUP har hållits. Under året har 95 st
deltagit i Bredd-grupper och 8-13 st i Elitgruppen
Steg 2 utbildning 12-13/8 i Falkenberg

D

Handikappansv.

*

Tre Hjärtan i Halmstad har visat intresse för att arrangera handikapp-SM
Svaret är att detta är redan tillsatt och att det är distrikten som ansöker.
E

Ekonomiansvarig

9 000,00 på föreningskontot

81 000,00 på Falkenbergs kontot
Vi kommer att göra ett svagt resultat i år. Vi får noggrant gå igenom
nästkommande års budget.
F

Övrigt

Inget
§5

Beslut ang. motioner

Motion från BK Safir ang. reservserier. Mötet yrkar på avslag
Motion från BK Getinge ang. reservserier. Mötet yrkar på avslag
§6

Redovisning och Beslut ang. Talangprojektet (TUP)

Se utbildning.
§7

Beslut ang. HBF:s årsmöte samt förbundets 50-årsjubileum

Gerth har bokat Strandbaden till årsmötet, vi väntar på menyer samt bekräftelse
Vi har ej hört något från SvBF ang. vårt jubileum.
§8

Bslut ang. avgifter 2006/2007

Utskick/enkät från SvBF ang. våra avgifter och vad vi vill att SvBF ska fakturera
klubbarna. Blanketten skickas in och kompletteras med belopp efter årsmötet.
§9

Beslut ang. förändring av DM-tävlingarna

Värmland har tagit fram ett DM-koncept vilket verkar vara bra.
Vi omarbetar det och tar fram ett styrelseförslag till årsmötet.
Förslaget är att varje klubb ska få finalister efter hur många som kvalar i resp. klubb
och att finalspelet går över 6 serier med en stegfinal för de 3 bästa resultaten.
Styrelseförslaget tas fram av Annette J. och Gerth A.
§ 10

Beslut ang. Verksamhetsplanen (VI) för distriktet

Avstämning samt utvärdering sker i samband med bokslutet.
§ 11

Övriga frågor

SKICKA IN ANMÄLAN TILL SILVERTÄVLINGARNA !!!
§ 12

Verksamhetsberättelsen A. Aktuellt B Årets: Vem gör vad? När? Hur?

Inget nytt
Nettan har börjat, Gerth och Tuula kompletterar samt att vi väntar på den
ekonomiska biten. Ska vara klart till nästa möte.
§ 13

Dag och plats för nästa möte

Falkenberg den 10/5-2006 kl. 18.30
§ 14

Mötets avslutning

Gerth tackar för visat intresse och avslutar mötet.

_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

