Möte HBF
Falkenberg
2009-05-05
Närvarande:

§1

Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson, Annette Johansson, Ulf Josefsson
Stefan Sandinge, Ruth Bengtsson Daniel Eliasson, Jan Persson
och Jeanette Otbäck
Mötets öppnande
Irene öppnar mötet

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes upp och godkändes.
§4

Skrivelser och rapporter
*
*

*
*
*
*

Protokoll från SvBF. med en del info ang. ranking
Mail från SvBF ang. att man skall rapportera in
avregistreringar i rankingsystemet. Nylicensieringar
samt övergångar måste dock fortfarande skickas till
förbundet.Årsrapporten kommer direkt från SvBF i år.
Skrivelse från Getinge ang. ungdomsverksamhet bland
annat. Irene svarar.
Inbjudan från GIH ang. diverse utbildningar
Skrivelse från SISU där de vill ha in kontaktuppgifter
Irene har svarat Getinge på deras skrivelse till föregående
möte

A

Serie o tävlingskom.

*
*

Inbjudan till serierna kommer ut i maj
Serierna är nu färdigspelade för våra föreningar.
Se resultat från slutspel på vår hemsida.

B

Ungdomskom.

*
*

*

Göteborg är tillfrågade och match planeras i slutet av maj
Till breddlägrer i Varberg den 13 april kom 11 ungdomar.
En vädjan till klubbarna är att vi får rätt mailadress till
ungdomsansvarig i varje förening. Information och inbjudan
kommer inte alltid fram till rätt person
Ungdomstränarna planerar ett 2-dagarsläger till hösten.

C

Utbildningskom.

*

Steg 2 utbildning skall anordnas den 22-23/8.
Inbjudan finns på hemsidan

*

Inbjudan från BUC till Steg 3 tränarutbildning.
Ulf kontaktar berörda

D

Handikappansv.
Irene kontaktar Ing-Marie Billgren för att arr. ett möte
Götalandsmästerskapen samt övrig handikappverksamhet

E

Ekonomiansvarig
Föreningskontot
Falkenbergskontot

§ 5

160 000,00
35 500,00

Rapport från DM/ Registrering av DM resultat
Ungdoms-DM spelades i Kungsbacka den 26/4-2009.
Vi hade 16 startande. Vi gratulerar segrarna.
Resultat finns på hemsidan
Annette har registrerat resultaten i ranking-systemet

§6

Silvertävlingar
Hålls den 21/5 i Halmstad. Inbjudan är utskickad.
Anmäl Era kandidater! Irene ansvarar för tävlingen
Vi skall lämna in våra Silverpriser för renovering

§7

SM Junior och Ungdom
Junior och Ungdoms SM kommer att arrangeras i Halmstad
med tävlingsperiod 31 oktober-27 december 2009. Med final
den2-3 januari 2010. Styrelsen har haft ett första möte med Rejmes
Patrik och Peder ang. upplägget.

§8

Årsmöte
Vårt Årsmöte kommer att hållas den 3 juni på Björkäng. Inbjudan är
utskickad samt finns på hemsidan. Motioner skall vara förbundet till handa
senast den 12 maj.
Vi har tagit fram ett styrelseförslag ang. Strike-out.
Annette och Irene sammanställer verksamhetsberättelsen
Irene beställer priser.

§9

Övriga frågor
Vi skall ta fram en verksamhetsplan vilken skall finnas på vår hemsida

§ 10

Verksamhetsberättelsen
SM guld i 3-manna till BKF Falkenberg !!!
300-serie 09-01-17 i Frölunda Hasse Ivansson Falkenhov

§ 11

Dag och Plats för nästa möte.
Björkäng den 3/6-2009 kl. 18.00

§ 12

Mötets avslutning

Irene avslutar mötet
_________________________
Ordf. Irene Henriksson

_________________________
Sekr. Annette Johansson

