Protokoll nr. 10 2013-2014

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 11 maj 2014
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Eva Larsson, Bert Hagman, Hans-Ingmar
Jansson, Christer Lundström (adjungerad), Maire Wiede (adjungerad).
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Mötets öppnande
Ordföranden Jan Wiede öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte den 13 april 2014 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 8 2013-2014 lades till handlingarna.
Licensstatistik per den 30 april 2014 har inkommit.
Vi har fått en remiss avseende valbarhet av förtroendevalda med ekonomiska intressen.
PM inför kvalspelet samt information om vad som gäller inför nästa säsong har inkommit.
5.2 Smålandsidrotten/Blekinge IF
Inga inkomna skrivelser.
5.3 Föreningar
Inga inkomna skrivelser.
5.4 Övrigt
Inga inkomna skrivelser.
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6. Rapporter
6.1 Ordförande
BK Högland och Team Clan BK tog båda silver i lag-SM.
Glenn Andersson, BK Flax, slog distriktsrekord på 3 serier (821 poäng) och 4 serier (1086
poäng), amerikanskt spelsätt, i Västervik den 26 oktober 2013.
Som svar på Svenska Bowlingförbundets remiss angående valbarhet har vi, efter ett VUbeslut, svarat att vi inte vill mjuka upp reglerna om förtroendevalda med ekonomiska
intressen, utan vill behålla de regler som gäller idag.
Vår bidragsansökan till Blekinge IF är inskickad. En projektansökan för Team SB är
inskickad till Smålandsidrotten.
Vår styrelseaktivitet i höst är framflyttad till den 8-9 november 2014.
6.2 Kassör
Margaretha rapporterade att samtliga klubbar nu har betalat in sina DM-avgifter.
Årets resultat blir ett överskott på cirka 40 000 kr. Ett förslag till budget för nästa säsong
presenterades.
6.3 Sekreterare
Inget att rapportera.
6.4 Utbildningsansvarig
Det är 22 deltagare anmälda till vuxenlägret den 14-15 juni 2014.
En steg 1-utbildning kommer att hållas hösten/vintern 2014. Nästa steg 2-utbildning blir
först i augusti 2015.
6.5 Ungdomsansvarig
Datum för Team SBs möte mot Halland är framflyttad till hösten. Även Halland,
Västmanland och eventuellt Uppland kommer att åka till Holland samtidigt som Team SB.
Påminnelse om vårt träningsläger för juniorer 14-21 år ska skickas till övriga SDF.
6.6 Serieansvarig
Bert informerade om läget i slutspelet. Christer lägger ut en sammanställning på vår
hemsida.
6.7 Tävlingsansvarig
I landskapsmatchen mot Östergötland den 27 april 2014 i Jönköping vann Småland med
god marginal. Jan och Christer var på plats.
Tävlingsansvarig undersöker om datum och plats för DM 14-15 så att dessa kan meddelas
i samband med vårt årsmöte.
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6.8 Handikappansvarig
Det har varit final i distriktsserien för funktionshindrade och distriktsfinal i High 5.
Resultaten finns utlagda på vår hemsida.
6.9 Historieprojektet
Jubileumsskriften består nu av 64 sidor. Endast smärre justeringar återstår såsom typsnitt
och vårens 300-serier kommer att läggas till.
6.10 Representation
Inget att rapportera.
6.11 Årsmötet
Det är få anmälda ombud till årsmötet. En påminnelse ska skickas till klubbarna och
läggas ut på hemsidan.
Inga motioner har inkommit till dagens datum.
Priser till högsta seriesnitt är beställda. Ungdomsstipendiaten är utsedd.
Information om vårt årsmöte finns nu även på Svenska Bowlingförbundets hemsida samt
på RFs hemsida under Idrottens kungörelser.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Konstituerande styrelsemöte söndagen den 8 juni 2014 direkt efter årsmötet.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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