Kopiemottagare: Styrelsen Revisorer Hemsida

Protokoll nr 5 2012-2013 fört vid telefonmöte
med Småland- Blekinges styrelse 2013-01-06.
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Mimmie
Larsson, Bert Hagman, Dannie Madsen,
Birgitta Lilja och Maire Wiede.

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

2. Föregående protokoll
Genomgicks föregående protokoll och det lades till handlingarna.
3. Fastställande av föredragningslista
Fastställdes den uppgjorda föredragningslistan.
4. Val av protokolljusterare
Valdes Bert Hagman till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
5. Skrivelser
5.1
Svenska BF
Protokoll nr 5 2012-2013 samt inbjudan till ordförandekonferens lades till handlingarna.
Skrivelse om Hcp och ranking är utskickad till alla föreningar.
5.2
Smålandsidrotten/ Blekinge IF
Aktuellt från Smålandsidrotten och Nyhetsbrev 13-12 2012 lades till handlingarna. Brev från
Blekinge IF:s valberedning. Vi hade inga förslag.
5.3
Föreningar
Bullerbyn har ansökt om 14 elitmärken. Ordföranden har skickat ansökan vidare.
5.4
Övrigt
Tackbrev från Axel, Pontus P och Max i Team Småland-Blekinge lades till handlingarna.
Ny bowlinghall i Markaryd med 8 banor skall invigas Bestämdes att förbundet skickar
blommor.
6. Rapporter
6.1
Aktuella frågor
Väcktes frågan om förbundets jubileum 2014.
6.2
Ekonomi
Vi ligger över budget men vi kan ta det i.o.m. att det är inom våra satsningsområden
ungdom/utbildning som vi går över.
6.3
Administration
Aktiviteter och resultat skall meddelas sekreteraren så att allt kommer med
i verksamhetsberättelsen. Sekreteraren försöker lägga in aktiviteter regelbundet.
Bestämdes att Maire beställer DM-medaljer och seriemedaljer.

6.4
Utbildning
Eva redovisade planeringen. Närmast i tid är en steg 2 utbildning en ungdomsläger juni
och
ett vuxenläger i juni.
6.5
Ungdom
Dannie Madsen meddelade att landskapsmatchen mellan Halland och Småland-Blekinge
vanns av Småland-Blekinge
Ny ansökan till ”nya Team Småland-Blekinge” finns på vår hemsida.
6.6
Serien
Bert Hagman meddelade att serien fungerar bra. Lagen har nu lärt sig att flyttade
matcher MÅSTE meddela Bert detta skriftligen.
6.7
Tävlingar
Alla DM är nu spelade. Resultatlistor finns på hemsidan,
Landskapsmatchen mot Östergötland spelas den 2 feb, 2013. Beslutades att vi ordnar så
spelare kan resa till matchen på rimligt sätt. Vill man resa på annat sätt eller ta med
familj så får man betala resan själv. Eva, Bert tar ut laget pratar ihop sig och planerar
resandet tillsammans. Johan följer med till Norrköping..
Diskuterades Swedish Bowling Cup.
6.8
Handikapp
Ulf Nilsson håller i verksamheten med hjälp av Bert Hagman.
6.9
Kansli
Informerade Maire att många klubbar inte skickat in sin årsrapport och inte är
anslutna till Idrotten on line. Påminnelse sker via kansliet. Påminnelse skall ut på
hemsidan.
Representation
Ingen representation är utförd.
6.11
Bestämdes förbundets årsmöte till den 2 juni i Växjö.
(Efter mötet har datum för årsmötet ändrats till 9/6 genom styrelsebeslut över mail.)
7. Övriga frågor
Inget att ta upp.
8. Kommande möten
Telefonmöte den 6 februari 2013 med start kl. 18.00.
Styrelsemöte den 24 februari 2013 i Nässjö kl. 10.00

9. Mötets avslutning
Avslutade Jan Wiede mötet.
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