Möte HBF
Varberg
2007-08-29
Närvarande:

Gerth Andersson, Irene Henriksson, Daniel Eliasson, Jeanette Otbäck
Annette Johansson, Ruth Bengtsson, Jan Persson och Gunilla Torkelsson med bebis (o:

§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

*
*
*
*
*

SvBF:s valberedning söker kandidater. Vi har inga att rekommendera
BK Rekyl har nya tröjor, blå Godkändes
Halmia har nya tröjor, vitt och rött
Godkändes
BK Rantzau söker dispens för spel i Div 2 för Ann-Charlott Ottosson och
Berit Johansson. Mötet godkänner.
Lilla Sportspegeln söker aktivitet för program under hösten

A

Serie o tävlingskom.

*
*
*
*

Serierna är korrekturlästa och ligger ut på hemsidan.
Div 2 Dam finns inte på hemsidan än. Västergötland distribuerar den.
From kommande säsong betalar hemmalaget hela matchavgiften.
Barometern skall vara rapporterad senast onsdag kl. 12.00
Annars kommer resultaten inte med!!!
Slutspel räknas inte med i barometern.

B

Ungdomskom.

*
*

Vi har fått 6 st med till Team Talang. Info lägges ut på hemsidan.
Vi ska göra en planeringskalender för ungdomar och lägga ut på hemsidan

C

Utbildningskom.

*

Utbildning för tränar-utbildare i Nässjö den 10-11/11. Ev. så åker Gerth.

D

Handikappansv.

SM för handikappade kommer att gå på Arena, Jönköping i maj 2008
E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot

88 600,00
83 000,00

F

Övrigt

Inget

§5

Beslut ang. Mixed-SM

Tävlingsdagar är 5-7/10 och 2-4/11 i Falkenberg
Pyzen firar 10-årsjubileum och ställer upp med extrapriser. Se inbjudan !!!

Inbjudan kommer att skickas ut tillsammans med U-23 och Junior o Ungdoms SM
Jour-schema ordnas på nästa möte.
§6

Redovisning och Beslut ang. 50-årsjubiléet HBF 2007

Vi har fått 5.000.00 i kommunalt bidrag.
Inbjudan kommer att mailas ut till våra klubbar och hallar om att delta vid vårt
50-årsjubileum på Strandbaden.
Årsmötet hålls kl. 9.00 den 30/9 där är alla välkomna som åhörare.
Vi bjuder in representanter från HIF Fbg kommun samt vår hedersordförande
Rolf Johansson att närvara vid middagen.
Kommittén ska ha möte inom 2 veckor.
§7

Beslut ang. SvBF:s årsmöte och motionerna.

Styrelsen o suppleanter meddela Gerth senast den 9/9 om Du ska vara med på middag/
hotell.
Våra röstberättigade delegater: Gerth, Irene, Gunilla res. Daniel
Styrelseförslag och motioner finns på www.Swebowl.se
Vi går igenom förslagen och motionerna och röstar.
Gerth kontaktar VIS-gruppen om intresse finns för ett kortare möte innan konferenserna
på lördag förmiddag.
§8

Beslut ang. styrelseförslag

se § 7
§9

Beslut ang. nya VI(verksamhetsinriktning)

Ligger lågt tillsvidare. Den befintliga uppdateras vid behov.
§ 10

Övriga frågor

HIF hade möte i Falkenberg. Gerth var inbjuden som gästtalare och berättade om
bowlingen.
§ 11

Verksamhetsberättelsen

Gunilla Torkelsson, Cobra BT har fått en pojke
Linda Andersson, Cobra BT har fått en dotter
Monica Ivarsson, BK Vågen har fått en pojke
§ 12

Dag och plats för nästa möte

Falkenberg den 18/9 kl. 18.30

§ 13

Mötets avslutning

Gerth avslutar mötet.

_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

