Möte HBF
Halmstad
2006-11-29
Närvarande:

Gerth Andersson, Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson
Annette Johansson, Jeanette Otbäck, Tuula Jansson 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

*

*

Kommun mästerskapet kommer att spelas i Halmstad
12-13 och 17-20/5-2007
SvBF informerar om en uppdaterad Nu-lott som kommer ut
den 1/12. Info lägges på hemsidan.
Skrivelse från Christer Haar, BS Bockarna och Stefan Sandinge Halmia BS
att de ej fått poäng i barometern. Förbundet har ej fått in protokoll
eller inrapporterat/för sent inrapporterat från klubben. Enl. Årsmötesbeslut
ska alla klubbar rapportera höga slagningar till förbundet senast onsdag
kl. 12.00 efter spelad match.

*
*
*

Nyhetsbrev från SvBF
Inbjudan från Blekinge BF till deras 50-årsfest.. Ingen kan närvara.
Div protokoll från SvBF

A

Serie o tävlingskom.

*

De nya protokoll som testats av FBS har fungerat bra. Protokoll
kommer att kopiers för att användas till vårens matcher.

B

Ungdomskom.

*

Nya läger är på gång för våra ungdomar.
Regionsläger __________________________________
Elit/Talang 10/12
Bredd
28/12
Kungsbacka och Hylte

*
*
*

Nästan alla hallar i Halland deltager i Bowliaden
U-allsvenskan har startat
Ansökan för ”Hallands Junioren” är inskickad på Johan Helldén
BKF Falkenberg

C

Utbildningskom.

*

SvBF har tagit fram ett program för att användas till att
analysera bowlingspel. Info finns hos SvBF

D

Handikappansv.

*

Inget
E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot
F

32 000,00
101 000,00

Övrigt

Inget
§5

Beslut ang. SvBF:s förfrågan om att stå som värd för deras årsmöte 2007.

Vi tar in anbud från diverse Hotell/Konferensanläggningar.
Halmstad eller Falkenberg.
§6

Redovisning och beslut efter träff med VIS-gruppen

Alla förbund blev ansvariga för varsitt område Ungdom, serier, utbildning
dambowling och ordförande. Inbjudan har redan kommit till serieansvarig.
Alla grupper ska ha haft en första träff senast 15/1-2007 varefter ordförande
träffas för att samordna fortsättningen.
Värmland har lämnat förfrågan om att vara med i Vis-gruppen.
Halland hälsar dem välkomna
§7

Beslut ang. ansvarig för resp. DM-finaler
Jun-Ungd flickor Varberg
29/12 kl.18.00
Jun-Ungd pojkar Getinge
30/12 9.30 och 11.30
Herr – Dam
Kungsbacka 6/1
Oldboys
Falkenberg
18/3-2007
Mixed-DM
Halmstad
17/3-2007

§9

Gunilla
Ruth
Nettan
Gerth o Irene
Tuula

Beslut ang. VI (verksamhetsinriktning)

Inga ändringar
§ 10

Övriga frågor

Serierna är lottade men ska tidsättas och läggas in med matchnummer
Gerth informerar från Riksidrottsforum, bla om ett ”Träningsläger” för
styrelsen. Mötet ser positivt till ett sådant. Gerth kontaktar SISU.
§ 11

Verksamhetsberättelsen

Stig Andersson Falkenbergs BS har gått bort.
All information från förbundet redovisas på hemsidan.
§ 12

Dag och plats för nästa möte

Falkenberg 16/1-2007 kl. 18.30
§ 13

Mötets avslutning

Gerth tackar för Tuulas gästfrihet och vi avslutar mötet med ett gott Julbord

_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

