Möte HBF
Genevad
2009-08-04
Närvarande:
§1

Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson, Daniel Eliasson, Annette Johansson,
Ruth Bengtsson, Stefan Sandinge 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
*
*
*

*
*

SvBF/Valberedningen förfrågan om förslag till ledamöter till årsmötet
Påminnelse till klubbar ang. LOK-stödet.
Getinge BT har sagt upp avtalet med bowlinghallen i Getinge. Getinge BK
tar över verksamheten och avtalen. Vi önskar dem lycka till!
Vi har fått motionerna till SvBF:s årsmöte. Irene läser upp dem.
På nästa möte tar vi beslut om hur vi ska rösta.
Frågeformulär från SvBF ang. fakturering till klubbarna.
Vi har satt in pengar till Cancerfonden till minne av Isa Kilsbo, SvBF

A

Serie o tävlingskom.

*

Nyhem och Getingeansöker om tävlingstillstånd.

B

Ungdomskom.

*
*
*
*

Vi har anmält 6 st ungdomar till Team Talang. Markus Nilsson, BS Bockarna
var den enda som kom med. Vi önskar honom lycka till.
Gunilla och Irene ordnar anmälan till nybörjar- och ungdomsserie.
Cacca ordnar inbjudan till Breddläger
Ansökan om LOK-stöd senast den 15 augusti till IdrottOnline Klubb.

C

Utbildningskom.

*

Tränarutbildning den 22-23 augusti i Falkenberg.
Anmäl, det finns fortfarande platser kvar!
D

Handikappansv.
Irene bokar mötet med Ing-Marie Billgren.

E

Ekonomiansvarig
Föreningskontot
Falkenbergskontot

§ 5

11 900,00
140 000,00

Beslut ang. DM
Irene och Nettan bokar hallar och fastställer tider för DM

§6

Junior- Och Ungdoms SM i Halmstad
Vi har fortfarande inte skrivit något avtal med SvBF.

§7

Beslut ang. Seriestarten
Protokoll skickas ut till hallarna.
Matchfaktan skall läggas in av hemmalaget under matchdagen.
Om detta missköts kommer böter att utdelas.

§8

Verksamhetsplan
Då vi har fastställt DM kommer vi att lägga ut planen på vår hemsida

§9

Övriga frågor
Inger

§ 10

Verksamhetsberättelsen
Inget

§ 11

Dag och Plats för nästa möte.
Falkenberg den 9/9-2009 kl. 18.30

§ 12

Mötets avslutning
Irene avslutar mötet och vi tackar Stefan för jättegoda smörgåsar
____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Annette Johansson

