Möte HBF
Kungsbacka
2008-12-10
Närvarande:

§1

Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson, Jeanette Otbäck, Annette Johansson,
Ruth Bengtsson, Daniel Eliasson och Lennart Andersson
Mötets öppnande
Irene öppnar mötet

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes upp och godkändes.

§4

Skrivelser och rapporter
*
*
*
*

Vi har fått reklam från Sportprofile.com där SDF kostnadsfritt
har möjlighet att annonsera.
Nyhetsbrev från SvBF
Svenska Spel söker ”Eldsjäl” till reklamfilm
SISU och HIF har årsstämma den 28/3-2009. De söker kandidater
till olika utmärkelser. Alla föreningar har fått denna information.

A

Serie o tävlingskom.

*

Vi har fått ansökningshandlingar från SvBF ang. att arrangera
Svenska Mästerskap under säsongen 2009/2010.
Vi vidarebefordrar till hallarna för att se om det finns intresse.

B

Ungdomskom.

*

Nybörjar- och Ungdomsserien är slutspelad. MEN fortsättning
kommer under våren.
Breddläger den 3/1-09 i Halmstad kl. 12.00-16.00
Påminnelse från SvBF ang. Bowliaden. Det går fortfarande att
anmäla sig.

*
*
C

Utbildningskom.
Irene har sammanställt utbildningsplan samt redovisning av
genomförda utbildningar och skickat till SISU.
Tränarutbildningen är flyttad till våren 2009
SISU håller utbildningar i den nya ”Klubben Online”
Detta är ett verktyg vi behöver för att kunna rapportera ”LOK-stöd”
från och med hösten 2009. Håll utkik efter inbjudan till dessa eller
ring SISU direkt och förfråga er om utbildning på just er ort.

D

Handikappansv.

Nettan var inbjuden till Kungsbacka Handikapp klubbs
månadsmöte. De är mellan 10-17 st som tränar varje tisdag och har gjort
så i drygt ett år. De är mycket intresserade av att starta någon
slags tävlingsverksamhet. Nettan har varit i kontakt med SvBF
ang. hur de skall gå till väga. Kanske vi kan få ihop en intern
handikappserie i Halland. Om intresse finns kontakta gärna
styrelsen/handikappansvarig.
E

Ekonomiansvarig
Föreningskontot
Falkenbergskontot

§ 5

103 390,00
105 000,00

Beslut ang. DM
Individuella DM kommer prel. att spelas i Kungsbacka den 13/4-2009
Annandag Påsk
Vi har inte fått handlingar så att vi kunnat rapportera våra kommande
DM till SvBF.
DM startavgifter betalas in till HBF på bg. 881-2430

§6

Gerth´s Fond
Arbete med att arrangera en ungdomstävling i Falkenberg fortgår.

§7

100-årsjubileum
Irene redovisar det material som kommer att skickas ut till hallarna
från SvBF ang. Bowlingens Dag den 11 januari.
Vi vädjar till medlemmarna i klubbarna att hjälpa till i Er hemmahall så

att

§8

de ”nya” bowlarna känner sig välkomna och förhoppningsvis får ett
bowlingintresse.
SilverKlotet – Silverkäglan
Beslut i Januari då seriespel/slutspel är fastlagt.

§9

Övriga frågor
Vi vet att det finns vissa saker som är felaktiga på vår hemsida
men för att kunna ändra dessa behöver vi köpa ”koder”.
SvB kommer med en ny hemsida till nästa säsong. Därför beslutar
mötet att inte lägga ut pengar på detta när vi ändå får ett nytt verktyg
att arbeta med till hösten.

§ 10

Verksamhetsberättelsen
Inget

§ 11

Dag och Plats för nästa möte.
Falkenberg den 13/1-2009 kl. 18.30

§ 12

Mötets avslutning

Irene avslutar mötet och vi önskar alla en riktigt God Jul
__________________________
Ordf. Irene Henriksson

_________________________
Sekr. Annette Johansson

