Möte HBF
Halmstad
2006-08-09
Närvarande: Gerth Andersson, Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson, Jan Persson
och Tuula Jansson

§1

Mötets öppnande.
Gerth öpnnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll.
Protokollet lästes upp och godkändes.

§4

Skrivelser och rapporter.
•
•

•
•
•
•
•
•

A

SvBF:s verksamhetsprogram är klart. Det läggs ut på
hemsidan med tillägg för våra aktiviteter.
SvBF har lagt ut blankett angående utmärkelser på
hemsidan. Vi ska söka för Irene Henriksson. Gerth får
i uppdrag att söka vad gäller Irene även på
distriktsnivå.
Lotta Ottosson, BK Rantzau, har fått dispens för att
spela med herrarna.
Skrivelse har kommit ut från SvBF angående betalning
av fakturor. Endast 4 klubbar från Halland som inte
har betalat.
Gerth har skickat in en uppdaterad adresslista till
SvBF.
Gerth har meddelat SvBF att Halmstads Bowlinghall
har namnändrat till Halmstad Bowlingcenter AB.
Vi har fått protokoll från SISU.
Tre Hjärtan saknar registreringshandlingar på 3
personer enligt brev från SvBF.

Serie & tävlingskommittén
•
•
•

Våra lokala serier är nu ute på hemsidan. Även de
högre serierna är fastställda.
Gerth får i uppdrag att ta fram matchprotokoll till
Reserv 3.
Alla hallscheman är utdistribuerade.

B

Ungdomskommittén
*

C

Utbildningskommittén
•

D

Gerth och Tuula ser till att anmälan till juniorungdomsserien kommer ut snarast.

19 augusti skulle det ha varit damträningsdag. Den
flyttas fram till mitten av höstsäsongen.

Handikappansvarig
Inget

E

Ekonomiansvarig

F

På Föreningskontot finns ca 4700kr och på Hallandskontot ca
65000 kr.
Adresslistan gicks igenom och korrigerades.

§5

Beslut ang. motioner till SvBF:s årsmöte.
Motioner som lämnats in till SvBF:s årsmöte gicks igenom. Beslut
kommer att tas på nästa möte.

§6

Beslut ang. utbildningshelgen 12-13 augusti.
Gerth har fått 4 återbud till utbildningshelgen 12-13 augusti.
Helgen genomförs med 14 deltagare och det beslutades att Anette
Johansson skulle vara värdinna för kvällens begivenheter.

§7

Beslut ang. seriestarten
Gerth distribuerar ut spel- och matchprotokoll till hallarna.

§8

Beslut ang. SM 2006
Finalen i 3-manna SM för damer kommer att spelas i Falkenberg.

§9

Beslut ang. förändring av DM-tävlingar.
Beslut ang. förändringar av DM-tävlingar 2006-07 bordlägges till
nästa möte.

§10

Beslut ang. verksamhetsplanen för distriktet.
Gerth får i uppdrag att justera verksamhetsplanen.

§11

Övriga frågor.
Klubbarna uppmanas att ansöka om stipendium för sina ungdomar.
Motivering ska medfölja.

§12

Verksamhetsberättelsen
Inget.

§13

Tid för nästa möte.
Nästa möte hålls i Falkenberg 5 september kl 18.30.

§14

Mötets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse.

_______________________
Ordf. Gerth Andersson

_______________________
Sekr. Tuula Jansson

