Möte HBF
Falkenberg
2012-02-09
Närvarande: Irene Henriksson, Annette Johansson, Jan Persson, Stefan Sandinge,
Patrik Andersson och Camilla Andersson
§1

Mötets öppnande

Irene öppnar mötet
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänt med ändring.
§4

Skrivelser och rapporter

*
*
*

Div. utbildningsinfo. Från SISU
Skrivelse till Superbowl i Varberg ang. sportbowling.
Skrivelse från SISU, Roine Engdahl, ang. samarbete för klubbar.

A

Serie o tävlingskom.

*

Inget

B

Ungdomskom.

*
*
*
*
*
*

Team Talang, Patrik nominerar spelare och meddelar berörda klubbar.
Ev. en U-21 grupp nästa år.
Planering av match mot Småland med läger pågår.
Distriktsmatch mot Göteborg/Bohuslän-Dal upp till 21 år spelas i maj.
Breddläger den 10/3
Diskussion kring Elit-grupp kommande säsong. Första gången man
blir uttagen till Elit-grupp erhålles ett stipendium (SBHF-bowlingcheckar)
vilka skall användas till bowlingspel eller material.
Stipendieansökan kompletterad. Mötet beslutar bifalla ansökan till 50%
mot att spelschemat följs och att alla kvitton och kostnader redovisas.

*

C

Utbildningskom.

*

Utbildning i Småland inställd.

D

Handikappansv.

*

ca 20 st anmälda till Handikapp-DM 

E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot

38 280,00
234 000,00

§ 5

Beslut ang. DM

Inbjudan till Ungdoms-DM samt alla Ind. DM skickas ut omgående
Ungdom spelar i Varberg den 3-4/3 och de övriga klasserna spelar i
Kungsbacka den 3-4/3 och 10/3 med final den 11/3.
Mixed-DM spelas i Halmstad den 31/3 – 1/4.
Silvertävlingar spelas i Halmstad den 17/5.
Förbundets rekommendation till klubbarna vid uttagning av spelare:
BITS Gå in på snitt på seriematcher innevarande säsong.
Detta är 4:e året vi spelar DM med gemensam kvalhall. Vi gör en
utvärdering som läggs fram vid årsmötet.
§6

Rapport från Ordförandekonferensen

De stora frågorna var Dam-serier där SvBF kommer kräva att det är minst 6
lag i varje serie annars mixat spel i herr-serier. Beslut kommer tas på SvBF:s
årsmöte. Licensantalet i alla grupper går nedåt.
SISU redogjorde för vad de kan hjälpa till med.
Mer info finns på www.Swebowl.se.
§7

Verksamhetsplanen

Inget
§8

Övriga frågor

Inget
§9

Verksamhetsberättelsen

Inget
§9

Dag och Plats för nästa möte.

Varberg den8/3-2012 kl. 18.30
§ 11

Mötets avslutning

Irene avslutar mötet

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Annette Johansson

