Möte HBF
Falkenberg
2011-09-13
Närvarande:
§1

Irene Henriksson, Annette Johansson, Jan Persson, Stefan Sandinge
Patrik Andersson, Camilla Andersson och Kenneth Andersson

Mötets öppnande

Irene öppnar mötet
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Årsmötesprotokoll godkänt.
§4

Skrivelser och rapporter

*
*
*
*
*
*
*
*

Protokoll från SvBF
Förfrågan från SOK
BK Hallandia har nya tröjor, färg Blå och Vit. Mötet godkänner
3-manna SM spelas på Strike & Co Örebro, vi har 2 herrlag samt 2 damlags
platser 
Team Sportia arrangerar ”Sportkronan” där föreningar kan söka bidrag.
Ett nytt bowlinggymnasium startar i Borås 
Info från Idrott-Online
Info från SvBF ang. dynamiskt handikapp. Läggs ut på hemsidan.

A

Serie o tävlingskom.

*
*
*
*

Cobra har hittat ett fel i match/hallschemat.
Fel i hallschemat 17-18/9 i Kungsbacka.
Fel i matchfakta X-Calibur – Team Kungsbacka
Det har använts ej spelbara spelare!!!
Kontrollera vilka spelare som är spelbara innan matchstart!!!
Vad är påföljden vid spel med ej spelbar spelare??? Mötet undersöker.
Flytt av match mellan BK Nyhem – Turbo.
4-manna serie spelar Europeiskt… Flyttning enligt protokoll.
Förfrågan från klubbar att endast spela en match då man möter ett lag
i en 4-banorshall. Alltså inte behöva spela dubbelmatch den dagen.
Vi tar upp frågan och lägger som ett styrelseförslag till årsmötet.

*
*
*

B

Ungdomskom.

*
*
*

Patrik har haft möte med Elit-gruppen, vilket mottogs väl.
Talanggruppen är uttagen och brev utskickade till berörda.
Inbjudan till breddläger kommer skickas ut till klubbarna.
Vi behöver TRÄNARE som kan ställa upp på våra endagarsläger!!!

C

Utbildningskom.

*

Planeringsmöte ang. utbildning med SISU

D

Handikappansv.

*

*

Inbjudan till Handikapp-Serie är utskickat.
Vi ser fram emot många anmälningar .
Beräknad start i oktober.
Inbjudan till Action Jubal

E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot
§ 5

105 628,00
151 827,00

Beslut ang. DM

Grovplanering av DM. Hallar kontaktas ang. tider och plats.
§6

SvBF Årsmöte - Motioner

Mötet går igenom alla motiner och styrelseförslag och röstar om
dessa. Irene åker på årsmötet. Motioner finns på Swebowls hemsida
§7

Verksamhetsplanen

Nettan skall göra en ny som lägges upp på hemsidan
§8

Övriga frågor

*
§9

Inget

Verksamhetsberättelsen

Lars Lindmark, Tre Hjärtan har gått bort.
Styrelseförslag till årsmötet ang. ej dubbelmatch vid spel i 4-banorshall.
§ 10

Dag och Plats för nästa möte.

Varberg den 19/10-2011 kl. 18.30
Mötet avslutas
§ 11

Mötets avslutning

Irene avslutar mötet

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Annette Johansson

