Möte HBF
Falkenberg
2006-05-10
Närvarande:

Gerth Andersson, Jeanette Otbäck, Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson
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

*
*
*
*

Mail från Mikael Hamberg ang. avgifter och statistik för distriktserier. Han önskar svar omgående. Gerth svarar.
SvBF vill ha svar på avgifter samt fakturering.
Protokoll från SISU:s årsstämma
Utskick till klubbarna ”Viktiga Datum”, serieanmälan osv.

A

Serie o tävlingskom.

*
*

Silvertävlingarna går i Kungsbacka lördagen den 13/5 kl. 9.30
Fortfarande ett antal klubbar som ej anmält sig.
Grovplanering av serierna pågår

B

Ungdomskom.

*

Team Kungsbacka pojkar kom 2:a i finalen i U-svenskan
som spelades i Jönköping 6-7/5.
Till nästa säsong kommer klubbar att få ansöka om stipendie
till ungdomarna. Motivering ska bifogas med ansökan

*

Årets stipendiater är:
Jonas Toivonen, BK Turbo
William Falkenström, Team Kungsbacka
Anna Henriksson, BK Hallandia
C

Utbildningskom.

*
*

Dam-träningen blir troligtvis den 19/8 i Falkenberg
Steg 2 utbildning 12-13/8 i Falkenberg

D

Handikappansv.

Inget
E

Ekonomiansvarig

Förbundet går med ca 50 000.00 i förlust säs. 05/06.
En stor del står TUP för samt att vi gjort ett datainköp.
Se styrelseförslag för åtgärder.

F

Övrigt

Inget
§5

Beslut ang. motioner

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

Redovisning och Beslut ang. Talangprojektet (TUP)

Se budget.
§7

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

Strandbaden har skickat bekräftelse
SvBF har tagit upp vår förfrågan ang. vårt jubileum. Även Skåne har skickat in
förfrågan. SvBF kommer att ta kontakt med oss.
§8

Bslut ang. avgifter 2006/2007

Då vi gör ett underskott på ca 50 000.00 detta år lägger vi fram följande styrelseförslag till årsmötet:
Styrelseförslag nr. 3. Klubbarna faktureras 100.00/deltagare o tillfälle vid Tup-träningar
(3 ggr/säsong). 60.00 betalas av ungdomarna på plats liksom tidigare.
Styrelseförslag nr. 4. Lagavgiften höjs till 1 500.00/8-mannalag och 800.00/4-mannalag.
§9

Beslut ang. förändring av DM-tävlingarna

Styrelseförslag nr. 2.
Förslaget är att varje klubb ska få finalister efter hur många som kvalar i resp. klubb
1-5 st 1 till final 6-10 st 2 till final osv.
Finalspelet går över 6 serier med en stegfinal för de 4 bästa resultaten.
§ 10

Beslut ang. Verksamhetsplanen (VI) för distriktet

Gerth justerar och tar fram den nya till årsmötet
§ 11

Övriga frågor

Priser anskaffas till årsmötet.
§ 12

Verksamhetsberättelsen och budget 2006-2006

Inget nytt. Verksamhetsberättelsen skickas till tryckeriet i början på vecka 20.
Budget för säsong 2006-2007 har tagits fram tillsammans med vår revisor.
§ 13

Dag och plats för nästa möte

Falkenberg den 7/6-2006 kl. 18.00
§ 14

Mötets avslutning

Gerth tackar för visat intresse

_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

