Möte HBF
Kungsbacka
2008-09-09
Närvarande:
§1

Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson, Jeanette Otbäck, Annette Johansson,
Ruth Bengtsson och 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
*
*
*
*
*
*

”Tiggarbrev” från Bo Magnusson ang. konkret handlingsplan för att
öka antalet bowlare.
Nyhetsbrev från SvBF
BK Nyhem har ny tävlingsdräkt
SvBF har slutit avtal med nya sponsorer, ex. Thai Air
Inbjudan till Ungdomsledarträff i Västerås 7-9 november
Utbildningskatalog från SISU

A

Serie o tävlingskom.

*

Vårt distrikts klubbar har skött matchrapporteringen mycket bra de första
omgångarna! Vi hoppas på att det fortsätter på det viset ☺
Matcher som skulle spelats i Getinge omg. 2 är flyttade pg a förseningar vid
ombyggnad av banor. Även en match i Varberg flyttades till följd av detta.
Tävlingskom. har godkänt.
På hemsidan finns direktiv till hur man spelar och räknar i reservserien för
4-manna lag
Ansökan om tävlingstillstånd skall numera fyllas i på blankett som finns på
Swebowls hemsida. Det finns även en ifyllbar blankett man kan använda.
Registreringsblankett sk. ”Blåing” finns även den på Swebowls hemsida
att skriva ut eller fylla i på nätet.

*
*
*
*
B

Ungdomskom.

*

Vi har anmält 5 st ungdomar till Team Talang men fick endast Markus
Nilsson, BS Bockarna blev antagen. Vi önskar honom lycka till!
Inbjudan till Nybörjarserien samt Ungdomsserien skickas ut i dagarna och
beräknas starta i slutet på oktober. Även inbjudan till Nybörjar- och Breddläger
skickas ut samtidigt.

*

C

Utbildningskom.
Inbjudan till Steg 1-2 utbildning i Falkenberg under november skickas ut
inom kort.

D

Handikappansv.
Information från HCP-kommittéen ang. verksamhetsåret 2008-2009

E

Ekonomiansvarig
Föreningskontot
Falkenbergskontot

67 050,00
106 000,00

Kanslilönen återgår till 4000:-/månad
Reseersättning höjs till 18:-/mil under innevarande säsong
F

Övrigt
Vi behöver städa och uppdatera på vår hemsida

§ 5

Beslut ang. DM
Bordlägges till nästa möte.

§6

Beslut ang. SvBS:s årsmöte
Irene åker på årsmötet vilket hålls i Upplands Väsby

§7

Beslut ang. SvBS:s styrelseförslag samt motionerna
Mötet går igenom alla motioner och förslag samt röstar om dessa.

§8

Verksamhetsberättelsen
Inget

§9

Dag och Plats för nästa möte.
Falkenberg den 8/10-2008 kl. 18.30

§ 13

Mötets avslutning
Irene avslutar mötet.
__________________________
Ordf. Irene Henriksson

_________________________
Sekr. Annette Johansson

