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

Protokoll nr 3 10-11-21 fört vid styrelsemöte
2010-11-1 i Gislaved.
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson,
Eva Larsson, Bert Hagman, Niklas Pettersson
Mimmie Larsson Lotta Runström 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 Eva Larsson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Skrivelser
5.1
Svenska BF
Protokoll nr 4 o lades till handlingarna.
Skrivelse om idrottslyftet år 4 skall läggas ut på hemsidan.
5.2
Smålandsidrotten
Inbjudan till diskussion om nedskärningar i Kronobergs län. Hans-Ingmar Jansson och Eva Bergelin
kommer arr representera förbundet.
Skrivelse från valberedningen gicks igenom. Bestämde mötet att följa valberedningens förslag.
5.3
Föreningar
Godkändes ny speltröja för Jönköpings BK, Jönköping.
Godkändes ny speltröja för Nybban BC, Nybro.
5.4
Övrigt
Inget att ta upp.

6. Rapporter
6.1
Aktuella frågor
Diskuterades vad som hänt angående samgåendet med Blekinge bowlingförbund.
Frågor att reflektera över: styrelsens sammansättning, DM, Blekingeserien och stadgar.
Godkändes de reviderade stadgarna.
Konstaterades ännu en gång att tävlingstillstånd skickas till kansliet och till kassören därefter till
Svenska Bowlingförbundet. Webbansvarig lägger ut tävlingen på hemsidan.
6.2
Ekonomi
Kassören redogjorde för ekonomin.
Angående obetald faktura så kommer blankett om betalningsförläggande ska fyllas i för
vidarebefordran till kronofogden.
Kassören bevakar accisavifterna för följande tävlingar: TAIF-mixen, GoIF Frams Jubileumstävling,
Vätterslaget, Båkenmixen och Juniormasters (Västervik).
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 Team Smålands framgångsrika resa till Belgien.
Bredd- och talangläger anordnas i Blekinge den 27 dec.
Team Småland skall ha ett uppföljningsläger.
Eva Larsson har genomfört en steg 1 utbildning i Tingsryd den 24 okt.
Eva Larsson har fått en förfrågan om steg 3 kurs av Skåne.
En present överlämnades till Lotta Runström för hennes delaktighet i resan till Belgien
6.5
Serien
Bert Hagman har stora problem med serien eftersom endast Svenska Bowlingförbundet har
behörighet att gå in och ändra matcher
Flera matcher har dessutom flyttats utan Berts kännedom.
6.6
Tävlingar
DM-resultaten redovisades.
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.
6.8
Kansli
Saknas C4 kuvert.
6.9
Webben
Målet är att hemsidan alltid ska vara aktuell.
Menyerna kommer att ändras
Hemsidan är uppbyggd med en huvudsida där alla nyheter, info om nyheter och undersidor med
vidare info, anmälningsblanketter, arkiv och specialinfo finns.
Niklas gör alla ändringar som behövs och lägger ut allt som kommer in från styrelsen, klubbar och
enskilda medlemmar.
6.10
Representation
2010-10-28-11-01 Eva Larsson, Peter Hellström och Pelle Tell Team Småland: Belgien
6.11
Övrigt
Noterades 2 st 300 serier för vidarebefordran till Svenska Bowlingförbundet
Pontus Martinsson Team Clan BK, Nässjö och Kent Karlsson BK Forsheda, Värnamo

7. Övriga frågor
En fråga om varför Småland inte har sommarläger i Västervik besvarades med att vi saknar tränare
och att många åker på semester när skolorna slutar.

8. Nästa möte
Bestämdes nästa möte till den 30 januari 2011 kl.10.00 i Växjö.

9. Mötets avslutning
Avslutade Jan Wiede mötet.

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

........................................
Jan Wiede
…………………………
Eva Larsson

