Möte HBF
Kungsbacka
2012-05-03
Närvarande:
§1

Irene Henriksson, Annette Johansson, Jan Persson, Stefan Sandinge,
Camilla Andersson och Sonja Jäine (SvBF)

Mötets öppnande

Irene öppnar mötet
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänt.
§4

Skrivelser och rapporter

*
*
*

Info från Swebowl ang, vinnarcupen samt varför det ej går att genomföra
kvalfritt för lag 3 och 4 tillsammans med vinnarcupen. Serie- och
tävlingskom. jobbar vidare på lösningar. Info har gått ut till alla klubbar.
Protokoll från SvBF
Heberg BS har ansökt om förtjänsttecken, mötet diskuterar.
De har även bjudit in oss till deras 40-årsjubileum.

A

Serie o tävlingskom.

*

En förfrågan från Getinge ang. sammanslagning av två klubbar.
Irene och Ulf har svarat dem.

B

Ungdomskom.

*
*
*

39 startande i Gerths Tävling
Nettan har skaffat fram lottningsschema till Stadsmatchen den 26 maj.
Patrik och Nettan ordnar detaljer. Patrik skickar ut inbjudan till distrikten
samt tar ut lag.
Stipendie är som utbetalas av förbundet är skattefritt.

C

Utbildningskom.

*

Nytt utbildningsmaterial skall vara klart till hösten 

D

Handikappansv.

*

Lagen i handikapp-serien verkar intresserade av att ha slutspel
nästa säsong.
Handikapp-serien är färdigspelad. Prisutdelning sker på årsmötet 
Nettan gör Diplom

*

E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot

45 798,00
184 462,00

§ 5

Beslut ang. DM/Silvertävlingar

Inbjudan är utskickad, Irene beställer priser samt jourar.
§6

Utvärdering DM

Mötet diskuterar, i år har det varit färre startande än tidigare,
förutom i Handikapp-DM. Det har varit svårt att placera ut DM
då de krockat med ligaomgångar och andra tävlingar. Det är svårt att
jämföra tidigare år eftersom vi inte vet exakt hur många som kvalade i
hemmahallar. Irene kontaktar tävlingskommittén ang. hur DM skall
spelas i fortsättningen. Förbundet tar gärna emot förslag 
§7

Årsmötet – Styrelseförslag – Motioner – Verksamhetsberättelse

Motioner skall vara förbundet tillhanda senast den 10 maj.
Troligtvis finns inga styrelseförslag
Verksamhetsberättelsen kommer att skickas ut till föreningens
representant senast 10 dagar innan årsmötet.
§8

Verksamhetsplanen

Inget
§9

Övriga frågor

Sonja berättar lite om de ”Pensionärslicenser” som kommer att
finnas nästa säsong, samt om övriga licenser. Hall-licens är en jättebra
licens för ungdomar/korpspelare mm. för att få tillgång till BITS
samt att det ingår en försäkring.
Sonja redogör även för mötet om SvBF:s arbetsgrupp (med referens
grupper) som bl.a har till uppgift att ta fram nya rutiner för beslut.
”Vem/Vilka ska vara beslutande organ inom Svensk Bowling”
Vi/Ni som tycker att beslutsprocessen inte funkar.
Kom gärna med förslag !
SvBF jobbar vidare med frågan ang. att man skall kunna ha fler lag
inom en förening.
En ny ”bredd-tävling” kommer till hösten. Det är en lag-tävling där
man kan vara 2-6 st/lag. Info och affischer kommer i början av sommaren.
En ny ungdomstävling är under planering.
§8

Verksamhetsberättelsen
300-serie Markus Svensson Falkenhov BK

§9

2012-03-17

Dag och Plats för nästa möte.

Kungsbacka den 3/5-2012 kl. 18.30
§ 10

Mötets avslutning

Irene avslutar mötet

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Annette Johansson

