Möte HBF
Falkenberg
2008-05-14
Närvarande:
§1

Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson, Annette Johansson,
Jeanette Otbäck, Jan Persson

Mötets öppnande
Irene öppnar mötet

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes upp och godkändes.

§4

Skrivelser och rapporter
*
*
*
*
*
*

Inbjudan till SISU utbildning i Göteborg den 26/5
Inbjudan till läger i Bollnäs
Info från HIF ang vårt bidrag på 18 400.00
Playbowl har möte den 7/11 i Eds bowlinghall
Utskick av inbjudan till årsmöte, silvertävlingar, serieanmälan samt div. Info från SvBF
Valberedningen önskar förslag till ny ordförande för SvBF. Lämna gärna förslag.

A

Serie o tävlingskom.

*
*

Silverklot och Silverkäglan spelas i Kungsbacka den 17 maj kl. 9.30
Tävlingsansökan från Getinge och Tre Hjärtan.

B

Ungdomskom.

*
*

Stadsmatch har spelats i Kungsbacka mellan Göteborg och Halland
Göteborg gick segrande ur striden. Resultat finns på hemsidan.
Talangläger hölls i Halmstad i slutet av april.

C

Utbildningskom.

*

Inget

D

Handikappansv.
Tre Hjärtan har lämnat in anökan för Götalands Mästerskapen

E

Ekonomiansvarig
Falkenbergskontot

F

Övrigt

51 257,00
103 000,00

Inget
§ 5

Beslut ang. Silvertävlingarna
Tävlingarna spelas i Kungsbacka den 17 maj kl. 9.30.
Vi har fått in anmälan från ca 18 st totalt.
Nettan J har jour.

§6

Beslut ang. HBF:s årsmöte
Mötet hålles på Björkäng Vägkrog, Varberg den 4 juni kl. 19.00
Inbjudan är utskickad.
*
Menyn består av en fisk resp. kötträtt för en kostnad av 95.00.
Man behöver inte förboka maten, vi tar upp beställning innan mötet börjar.
*
Irene har beställt alla priser/utmärkelser.
Styrelseförslag 1
Ulf Josefsson har arbetat fram ett förslag till slutspel för våra reservserier.
Då seriespelet slutar alldeles för tidigt på säsongen finns önskemål om ett slutspel.
Eftersom ett slutspel är förenat med ökade kostnader behöver vi årsmötets mandat
för att kunna införa ett sådant slutspel.
Styrelseförslag 2
Då vi haft problem med uträkningen av poängen till Barometern, p.g.a bristande
rapportering från klubbarna vill vi utse bästa dam/herre efter snittlistan på
Swebowls rankingsystem. För att kunna räknas måste man ha spelat minst 51%
av lagets matcher.
Styrelseförslag 3
På SvBF:s årsmöte i sept. -07 togs beslut, att hela bowling-Sverige ska vara med och
finansiera vårt 100-årsjubileum. Detta påbörjas hösten 2008 för att sedan avslutas
hösten 2009. Tanken är att sporten skall synas utåt.
Vårt förslag är att höja rikslic. med 30.00 samt jun.lic. med 15.00 i två år för att

täcka
kostnaderna.
§7

Övriga frågor
Inger

§8

Verksamhetsberättelsen
Vi färdigställer verksamhetsberättelsen vilken trycks hos Hallands Idrottsförbund

§9

Dag och Plats för nästa möte.
Björkäng Vägkrog den 4/6 kl. 18.00

§ 13

Mötets avslutning
Irene avslutar mötet och tackar för visat intresse

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Annette Johansson

