Möte HBF
Genevad
2011-01-20
Närvarande: Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson, Annette Johansson,
Jan Persson, Stefan Sandinge, Camilla Andersson, Jeanette Otbäck och Lennart Andersson
§1

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 Ordförande konferensen 5-6/2. Irene åker
Mötet går igenom punkter som kommer upp på konferensen.
Protokoll från SvBF
Skrivelse från Peter Andersson i Ängelholm där han önskar klubbarnas
bank/plusgiro på vår hemsida. En del finns men vi försöker komplettera
Info från skatteverket ang. klubbekonomi/redovisning.

A

Serie o tävlingskom.

*
*
*

BS Bockarna arrangerar ”Fästningsslaget” under våren.
Matchen Turbo-Safir flyttad till 5/2 pga. fel i hallschemat
Lennart har frågor ang. hur Div 3 slutspelet kommer spelas.
Irene undersöker.

B

Ungdomskom.

*
*
*

Sandra Granfeldt är uttagen till Landslagsläger i Skene 
Vi söker ledare till en ny Breddgrupp.
Vi måste få till en Elit-Grupp till nästa år för att fånga upp
alla ungdomar även de lite äldre. Vi söker ledare kan vara
ansvariga för denna ”Elit-talang” satsning.
Mötet beslutar att instifta ett Junior/Ungdoms stipendium.
Stefan Sandinge sätter upp regelverk till nästa möte.

*
*

*
C

Utbildningskom.

*

Inget

D

Handikappansv.

Vi har skickat ut inbjudan till vår ”Handikapp-Serie”
och hoppas på många anmälningar
Serien spelas på hemmahall under ordinarie träningstid och mailas/faxas
till förbundet. 4-mannalag spelar 3 serier varannan vecka med start vecka 6.
Anmälan senast den 31/1 till förbundet.

E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot
§ 5

141 700,00
151 000,00

Beslut ang. DM

Vi gratulerar BK Hallandia och BKF Falkenberg till 3-manna DM Guld
och därmed till finalplatserna i 3-manna SM.
Inbjudan till Handikapp-DM i Falkenberg den 6/2 är utskickat.
Janne jourar.
Nettan och Irene ordnar inbjudan till övriga DM
Silvertävlingar spelas den 13/5 i Falkenberg
§6

Hemsidan

Diskussion ang. hemsidan. Stefan hann rädda det mesta innan den gamla
stängdes ner. Stefan kontaktar Idrott Online ang. deras söksida.
§7

Verksamhetsplanen

Inget
§8

Övriga frågor

Inget
§9

Verksamhetsberättelsen

Ingemar Karlsson Ordförande i Falkenhov BK och Kassör i Falkenbergs
Alliansen har gått bort.
§ 10

Dag och Plats för nästa möte.

Falkenberg den 10/2-2011 kl. 18.30
Mötet avslutas med en fantastiskt Buffé a la Stefan Sandinge
§ 11

Mötets avslutning

Irene avslutar mötet

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Annette Johansson

