Möte HBF
Falkenberg
2007-01-18
Närvarande:

Gerth Andersson, Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson,
Ruth Bengtsson, Tuula Jansson och Jan Persson

§1

Mötets öppnande

Gerth öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2

Val av sekreterare

Gunilla Torkelsson valdes som sekreterare för mötet.
§3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§4

Föregående mötesprotokoll

Protokollet lästes upp och godkändes.
§5

Skrivelser och rapporter

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Protokoll från SvBF.
Förfrågan från Joakim Ek om att söka en person som kan tänka sig att ingå
ingå i en kommitté som skall se över seriefrågor och ekonomi inom svensk
bowling. Beslöt att fråga Ulf Josefsson.
Halmias nya kassör heter Hans Lindmark, Banjovägen 3, 302 41 Halmstad.
Inbjudan till SDF möte med Hallands IF 8/2. Gerth och Jan åker.
Nyhetsbrev från SvBF
Bo Magnusson, SvBF, har ny arbetsadress.
Inbjudan från Hallands IF /SISU:s distriktsstämma 27/3 18.30 på
Katrineberg.
BK Safir har nya matchtröjor. Beslöts att godkänna dessa.
Mail från Monica Holmström (Team Talangsamordnare) angående vår
ungdoms- och utbildningsverksamhet. Gerth har svarat.

A

Serie o tävlingskom.

*
*
*

Sammandrag och protokoll för 4-manna serien finns på hemsidan.
Vid förhinder vid seriespel, försök att i första hand hitta nytt datum för spel.
Lämna WO endast om inga andra alternativ finns.
DM-resultat finns på vår hemsida.

B

Ungdomskom.

*
*

Förfrågan från Cacca angående distriktsmatch mot Småland.
Nybörjarserien är lottad och kommer att läggas ut med matchnummer på
hemsidan.
Plaketter till vinnande lag i nybörjarserien för hösten resp. våren.
Antal finalister i regionsfinalen i Bowliaden kvoteras. Finalen spelas
tillsammans med Skåne.

*
*
C

Utbildningskom.

*

Ny inbjudan till steg 2 kurs i Halmstad 10 – 11/2. Anm. Snarast.(se
hemsidan under utbildning)

*

Minnesanteckningar från möte med VIS-gruppen finns på vår hemsida.

*
*

Ulf Josefsson har fått i uppdrag av VIS-gruppen att undersöka om
damserierna i västsverige kan spelas enl. BOSS.
Gerth och Irene har varit i Vänersborg på möte med VISgruppen/utbildning. Protokoll eller minnesanteckningar kommer.

D

Handikappansv.

*

Skrivelse från Ing-Marie Billgren angående handikapprepresentant på
kongressen

E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot
F

20 800,00
101 000,00

Övrigt

Inget
§5

Beslut ang. Bowlingkongressen 2007.

Vi har fått inbjudan och program för bowlingkongressen i Södertälje 3-4/2. Gerth, Gunilla
och Irene åker. Jan är reserv.
§6

Beslut angående 50-årsjubiléet HBF 2007.

Gerth har skickat hotellofferter till SvBF angående årsmötet i samband med vårt 50årsjubiléum. Vi avvaktar beslut.
§7

Beslut angående organisation 3-manna SM damer 2007.

Gerth tillsammans med Marianne Norberg för ett utskick till berörda SM finalsiter.
§8

Beslut angående SM ansökan.

Skickar ut förfrågan till hallarna vilka SM-starter de kan tänkas vilja anordna.
§9

Beslut ang. VI (verksamhetsinrikning)

Inga ändringar
§ 10

Övriga frågor

Jan undrar när vi får åka hem!!!!
Diskuterade att samordna VIS-gruppens träffar för att på så sätt få ner kostnaderna för
resorna.
§ 11

Verksamhetsberättelsen

Stig Nordvall, BK Turbo har gått bort.
§ 12

Dag och plats för nästa möte

Varberg 14/2-2007 kl. 18.30
§13

Mötets avslutning
Gerth tackar för visat intresse

_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Gunilla Torkelsson

