Möte HBF
Varberg
2006-10-11
Närvarande:

Gerth Andersson, Tuula Jansson, 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

*
*
*
*
*

Vi har fått följande kvotering till säsongens 3-manna SM
3 herr-lag och 2 dam-lag
Protokoll från SvBF
Skicka ut inbjudan till DM samt Talang/Breddlägren
Inbjudan till ”Riksidrottforum” i Skövde den 10-12/11. Gerth åker

A

Serie o tävlingskom.

*
*
*

Gerth har skrivit på avtalet med SvBF ang. 3-manna SM i Falkenberg
Pga att andra förbund lägger in flera nyheter ( itället för att lägga in
allt i punktform) så försvinner våra nyhetr så snabbt från Swebowls
hemsida.
MEDDELA alltid förbundet vid uppskjutna/flyttade matcher!!!!!

B

Ungdomskom.

*
*

Nybörjarserien är lottad och tidsättning pågår. Serien läggs ut
så snart matchnummer är klara.
Till Taland/Elitlägret är 24 st ungdomar uttagna
”Breddungdomarna” är uppdelade i 2 grupper.
Inbjudan faxas till hallarna samt skickas till resp. Klubb.

C

Utbildningskom.

*

Inbjudan till steg 3 utbildning 8-10/12 i Nässjö, vidarebefordras
till berörda personer.

D

Handikappansv.

Inget
E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot

56 600,00
101 000,00

F

Övrigt

Inget
§5

Redovisning från SvBF:s årsmöte

*
*
*
§6

Nya övergångsregler from 1/11-2006
Från 2007 betalar hemmalagen hela matchavgiften.
WO-avgiften höjdes till 2000.00/match + att man ska betala
matchavgiften för båda lagen.

Beslut ang. Samordning VIS-gruppen

Vi väntar på förslag på möte från Göteborg
§7

Beslut ang. Nybörjar- ungdomsserien

Se ungdom
§8

Beslut ang. Träningsdag för damer

Pga svårighet att boka tid i hall, samt problem med tränare flyttas träningsdagen
fram till våren
§9

Beslut ang. VI (verksamhetsinriktning)

Inga ändringar
§ 10

Övriga frågor

Mötet beslutar att kassören får ADSL inkopplat.
§ 11

Verksamhetsberättelsen

Camilla Andersson, BK Hallandia har fått en pojke.
Tony Andersson, Team Kungsbacka har fått en dotter.
§ 12

Dag och plats för nästa möte

Kungsbacka den 7/11 kl. 18.30

§ 13

Mötets avslutning

Gerth tackar för visat intresse och avslutar mötet

_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

