Protokoll nr.9 2012-2013

Styrelsemötesprotokoll, Småland Blekinge Bowlingförbund
fört vid telefonmöte 2013-05-15
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Eva Larsson, Johan Lantz,
Mimmie Delic (styrelseelev), Christer Lundström (adjungerad) och Maire Wiede
(adjungerad).
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Mötets öppnande
Ordföranden Jan Wiede öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
3. Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte, 2013-04-17, godkändes.
4. Val av protokolljusterare
Margaretha Carlsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
5. Skrivelser
5.1 Svenska BF
Protokoll nr 8, 2012-2013, lades till handlingarna. Information har inkommit angående
Riksidrottsstämman och 51-procentsregeln. Det kommer att hållas en kurs kring
utbildningsmodulen i IdrottOnline den 24 augusti i Stockholm. Eva har inte möjlighet
att gå den så Maire anmäler sig istället. Vi har fått en remiss angående röstetal i den
demokratiska processen inom svensk bowling. Information inför nästa säsong har gått
ut till både föreningar och förbund.
5.2 Smålandsidrotten/ Blekinge IF
Aktuelltbladet nr 3, 2013. Värt att notera är att Pontus Andersson från Team Clan BK
omnämns med anledning av att han är en av Länsförsäkringars juniorstipendiater i
Jönköpings län. Smålandsidrotten har skickat information angående utbetalningen av
SDF-bidrag för 2012. Nyhetsbrev från Blekinge IF 2013-04-19.
5.3 Föreningar
Huskvarna BK har framfört åsikter om ”fri spelare farmarlag”. Kommentar på dessa
har även inkommit från Peter Lagerroos (SvBF).
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5.4 Övriga
Inget att rapportera.
6. Rapporter
6.1 Aktuella frågor
Jan förklarade 51-procentsregeln, med anledning av att SvBF har informerat om att
man kommer att rösta nej till en förändring.
Styrelsen stödjer det förslag som SvBF har tagit fram om den demokratiska processen.
6.2 Ekonomi
Margaretha rapporterade att vi kommer att gå back med ca 36 000 kr. Detta är ett
medvetet val då vi vill satsa på ungdomar och utbildning. Styrelsens förslag är att
förlusten balanseras i ny räkning.
Det lades fram ett förslag om att lägga till tre nya konton, historia, 70-årsjubileum och
statliga bidrag, med anledning av Christers projektarbete.
6.3 Administration
Inget att rapportera.
6.4 Utbildning
Vuxenlägret den 1-2 juni är fullt (16 deltagare). Ca 16 spelare kommer till steg-1utbildningen den 15-16 juni.
6.5 Ungdom
Team Småland Blekinge vann landskapsmatchen mot Halland den 1 maj. Åtta spelare
har anmält sig till Västervikslägret. Elva ungdomar har anmält sig till talanglägret i
juni. Nio spelare har anmält sig till 15–23-lägret i augusti.
6.6 Serien
Christer har gjort en sammanställning över distriktets lag i nationella serien. Den är
utlagd på hemsidan. Bert redogjorde för kommande ändringar i lokalserien. Den 18
maj kommer han att delta på en seriekonferens i Ljungby tillsammans med Peter
Lagerroos.
6.7 Tävlingar
DM kommer att gå i samma hallar som senast. En affisch tas fram till årsmötet. Johan
bokar hallarna innan årsmötet.
6.8 Funktionsnedsatta
Jan har fått kompletterande resultat av Ulf vad gäller Smålandsserien. Det nämndes
även att vi behöver döpa om serien till ett mer passande namn.
6.9 Kansli/Webben
Avgifter för 2013-2014 finns utlagda på webben.
6.10 Representation
Maire deltog på Bo Johanssons begravning den 26 april. Vi överlämnade även en
sorgbukett från förbundet.
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6.11 Årsmöte i Växjö 9/6 2013
Hittills har 17 deltagare, utöver styrelsen, anmält sig till årsmötet. Anmälningstiden
förlängs till och med söndag. Vi har fått in tre motioner. Två från Huskvarna BK och
en från Jönköpings BS/Boys.
Serie-, rekord- och omgångsmedaljer är inlämnade för gravyr på Nöjab i Kalmar.
Utmärkelser för högsta seriesnitt är klara.
Verksamhetsberättelsen är nu nästan klar. Då tryckeriet i Nässjö har lagt ner kommer
istället Lenanders Grafiska i Kalmar att trycka vår verksamhetsberättelse. Den
kommer att tryckas i tidningsformat och med färg.
Jan påminde om presentationer av budget och verksamhetsplanering som tas fram av
respektive kommittéansvarig inför årsmötet.
6.12 Valberedningen
Valberedningens arbete pågår.
7. Övriga frågor
Christer Lundström informerade om sitt arbete. Han hade bland annat haft kontakt
med Göran Skott och arkivet i Jönköping. Där fanns material till och med 2005.
Christer kommer att informera klubbarna om sitt arbete och be intresserade att bidra.
8. Nästa möten
Årsmöte kl.13.00 den 9 juni i Växjö och därefter konstituerande styrelsemöte.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

Vid protokollet
………………………………………..
Maire Wiede

Justeras

Justeras

………………………………………..
Jan Wiede

…………………………………………
Margaretha Carlsson
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