Kopiemottagare:
Styrelsen, Hedersordförande, Hedersledamöter
Distriktets föreningar, allianser, hallar
Revisorer, Valberedning och kansliet

Protokoll nr 4 10-11-21 fört vid styrelsemöte
2011-01-30 i Växjö.
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson,
Eva Larsson, Bert Hagman, Mimmie Larsson
Pontus Sjögren och Birgitta Lilja.

1. Mötets öppnande
Ordföranden Jan Wiede öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet.

2. Föregående protokoll
Genomgicks föregående protokoll och det lades till handlingarna.

3. Fastställande av föredragningslista
Fastställdes den uppgjorda föredragningslistan.

4. Val av protokolljusterare
Valdes Mimmie Larsson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Skrivelser
5.1
Svenska BF
Protokoll nr 5 och 6 lades till handlingarna.
Skrivelse om idrottslyftet år 4 skall läggas ut på hemsidan.
Noterades nytt svenskt rekord 12 serier mixed 2612 p av Maria Persson BK Högland och Jörgen
Andersson Team Clan BK, Nässjö.
Ny klubb Markaryds BK, Markaryd
Nedläggning av BK Polarna, Jönköping
5.2
Smålandsidrotten
Protokoll från den 2010-11-25 lades till handlingarna.
5.3
Föreningar
Godkändes ny speltröja för Kalmar AIK, Kalmar
Godkändes ny speltröja för Tingsryds KK, Tingsryd.
5.4
Övrigt
Skrivelse från Jesper Larsen om bidrag till projektarbete om bowling.
Smålands Bowlingförbund är positiva och bidrar med att köpa en del av produkten.

6. Rapporter
6.1
Aktuella frågor
Diskuterades vad som hänt angående samgåendet med Blekinge bowlingförbund. Möte mellan
förbunden sker den 12 februari 2011. Jan Wiede, Margaretha Carlsson och Bert Hagman
representerar Småland.
Eva Bergelin och Hans-Ingmar Jansson representerade Smålands Bowlingförbund vid möte om
ekonomiska nedskärningar i G-län och lämnade här en skriftlig rapport.
Kalendariet för verksamheten och rutiner skall uppdateras.
6.2
Ekonomi
Kassören redogjorde för ekonomin.
Kassören gick igenom SDF-bidragen och vad som behövs för att komplettera ansökan.
Angående obetald faktura blankett om betalningsförläggande ska fyllas i för vidarebefordran till
kronofogden.
6.3
Administration
Birgitta kontaktar Sporrong för beställning av medaljer och ser till att vandringspriset graveras.
Bestämdes att bästa dam och herre varje seieomgång skall redovisas i verksamhetsberättelsen.

Omgångsmedalj delas endast ut till dam som slagit över 900 och herre som slagit över 1000.
6.4
Ungdom/Utbildning
Eva Larsson redovisade verksamheten.
Närmast i tiden är en steg 3 kurs i Skåne, en steg 2 kurs och en tränarträff i Nässjö,
Läger för 17-23 åringar den 13-14 augusti, Gislavedslägret v. 31 och Team Småland skall
ha mental träning i Bollnäs.
Ny skrivare skall inköpas till den utbildningsansvarige.
6.5
Serien
Bert Hagman hade inget att rapportera.
6.6
Tävlingar
Diskuterades DM.
Kraftigt sjunkande deltagarantal noterades trots justeringar enligt årsmötets önskan.
Beslutades att tillskriva klubbarna angående hur förbundet ska bedriva tävlingsverksamhet (inkl.
DM). Johan Söderström har gjort ett utkast. Jan Wiede justerar det något och återkopplar till
Johan.
6.7
Handikapp
Ulf Nilsson, Västervik tar han om handikappserien och DM denna säsong.
6 lag är anmälda till seriespel
6.8
Kansli
Kanslisten har mottagit 300-slagningar och skickar dem vidare till Svenska Bowlingförbundet.
6.9
Webben
Målet är att hemsidan alltid ska vara aktuell.
Niklas gör alla ändringar som behövs och lägger ut allt som kommer in från styrelsen, klubbar och
enskilda medlemmar.
6.10
Representation
Eva Bergelin och Hans-Ingmar Jansson Möte med Smålandsidrotten i Växjö.
6.11
Övrigt
Valberedningens ordförande hade meddelat att han skulle besöka mötet, då han inte infann sig
Konstaterade vi att i tur att avgå är Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Birgitta Lilja och
ungdomsrepresentanterna.

7. Övriga frågor
Diskuterades årsmötet. Bestämdes detta till den 31 maj 2011 i Vrigstad.
Sista anmälningsdag till serien är den 20 maj.

8. Nästa möte
Bestämdes nästa möte till den 27 mars 2011 kl.10.30 i Västervik.

9. Mötets avslutning
Avslutade Jan Wiede mötet.

.....................................
Birgitta Lilja

........................................
Jan Wiede
…………………………
Mimmie Larsson

