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

Protokoll nr 1 10-11 fört vid styrelsemöte
2010-08-15 i Nässjö.
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson,
Bert Hagman, Eva Larsson, Pontus Sjögren,
Niklas Pettersson 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 Margaretha Carlsson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Skrivelser
5.1
Svenska BF
 Inbjudan till årsmöte i Örebro lades till handlingarna.
 Styrelseprotokoll nr 8 lades till handlingarna.
 Inbjudan till att anordna SM lades till handlingarna.
 Inkomna motioner lades till handlingarna.
5.2
Smålandsidrotten



Aktuell från Smålandsidrotten nr 2 lades till handlingarna.
Smålandsidrottens utbildningskatalog lades till handlingarna.

5.3
Föreningar
 Nya klubbtröjor för Glasrikets KK, Hovmantorp godkändes.
 Information om att BK Merkur, Växjö är avregistrerad som förening
5.4
Övrigt
En skrivelse från Radio Jönköping angående stora arrangemang behandlades.

6. Rapporter
6.1
Aktuella frågor
 Arbetsfördelningen i förbundet diskuterades.
 Bestämdes att Jan Wiede, Birgitta Lilja, Bert Hagman, Ulf Sandblom och Margaretha Carlsson
 och Pontus Sjögren åker till SvBF:s årsmöte den 25-26 sep i Örebro.
 Genomgicks samtliga motioner och vi diskuterade hur vi skall rösta.
 Jan Wiede informerade om hur samgåendet med Blekinge fortskrider.
 Stadgerevideringar kommer att kollas med Smålandsidrotten och SvBF.
 Ett kalendarium skall byggas upp under verksamhetsåret för att läggas ut på hemsidan. Alla
ledamöter tar ansvar för sitt område.

6.2
Ekonomi
 Kassören redogjorde för ekonomin.
 Två fakturaärenden diskuterades där åtgärder kommer att vidtagas.
 Bestämde mötet att styrelsearvoden skall vara oförändrade detta verksamhetsår.
 Bestämdes att förbundets avgifter skall redovisas på hemsidan.
6.3
Administration
 Bestämdes att det konstituerande protokollet också läggs ut på hemsidan.
6.4
Ungdom/Utbildning
 Eva Larsson informerade om
 Nyheten: Team Småland
 att ungdomarna själv skall anmäla sig till läger
 att alla läger är inplanerade
 om BUC:s tränarutbildning för damer av damer
Serien
6.5


Bert Hagman informerade om problemen med serierna, där serieprogrammet inte fungerar
ordentligt, vilket medfört att alla serier inte är helt klara.

6.6
Tävlingar
 Bestämdes att inbjudan att arrangera DM skall gå ut till samtliga hallar
 DM skall spelas förslagsvis spelas v 43-44
 Samtliga klasser med minst 10 deltagare kan genomföras
 3-manna och mixed spelas
6.7
Handikapp
 Jan Wiede tar kontakt med Göran Skott och kollar om han skulle vara intresserad.
6.8
Kansli
 Fungerar bra.
6.9
Webben
 Bestämdes att hemsidan alltid skall vara aktuell.
 Niklas gör alla ändringar som behövs och lägger ut allt som kommer in från styrelsen klubbar
och enskilda medlemmar.
6.10
Representation
 2010-06-22 Jan Wiede möte med Christer Lundström och Mats Hellsten
6.11
Övrigt
 Lotta Runström och Birgitta Lilja sorterar och paketerar spelprotokollen till hallarna.

7. Övriga frågor


Inget att ta upp.

8. Kommande möten




2010-09-25 fm. VU-möte: JanWiede, Birgitta Lilja, Margaretha Carlsson utökat med Bert
Hagman.
2010-0925 em. SDF-konferens: JanWiede, Birgitta Lilja, Margaretha Carlsson och Bert
Hagman.
2010- 09-26 SvBF Förbundsmöte: JanWiede, Birgitta Lilja, Margaretha Carlsson och Bert
Hagman.



Alla tre möten ovan sker vid förbundsmöteshelgen i Örebro. Den 26/9 kommer även Pontus att
ansluta. Han finns redan i Örebro som representant för UPP. Dessutom räknar vi med att Ulf
Sandblom kan delta som försvarare av Smålands insända motioner.




2010-10- 1 kl. 10.00-16.00 Styrelsemöte (Styrelse med funktionärer inkl elever)
OBS att 10/10 är söndag en spelhelg. Orsaken till detta är att det är mycket svårt (omöjligt) att
hitta lediga helger. Hoppas att detta kommer att fungera.

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

........................................
Jan Wiede

............................................
Margaretha Carlsson

