Protokoll nr. 2 2013-2014

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 11 augusti 2013
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Eva Larsson, Dannie Madsen,
Johan Lantz (p. 1- p. 5 och p. 6.7), Hans-Ingmar Jansson (p. 5.2- p. 9), Mimmie Delic
(suppleant), Christer Lundström (adjungerad) och 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 15 maj 2013 och konstituerande styrelsemöte den 9 juni
2013 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Styrelsen beslutade att Jan, Bert, Johan och Maire kommer att delta på Svenska
Bowlingförbundets årsmöte i Malmö den 28-29 september 2013. Olle Assarsson från
Huskvarna BK kommer också att delta.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 9, 2012-2013, lades till handlingarna. Vi fick avslag på vår skrivelse om de
nya farmarlagsreglerna. Våra stadgeändringar godkändes. BK Ron Mix och BK Slam har
fått sina ansökningar om utträde godkända.
Protokoll nr. 1, 2013-2014, lades till handlingarna. Vår ansökan om att förlägga årsmötet i
Nässjö 2014 godkändes med förbehållet att rätt förutsättningar finns. Lena Sulkanen
(SvBF) har fått i uppdrag att undersöka detta.
SvBF vill ha hjälp med att nominera kandidater till Gösta Zellén-stipendiet. Inga förslag
fanns.
5.2 Smålandsidrotten/Blekinge IF
Smålandsidrotten vill ha hjälp med att nominera kandidater till Smålandsidrottens
Ledarakademi 2013/2014. Inga förslag fanns.
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5.3 Föreningar
BK Höglands byte av matchtröja godkändes.
5.4 Övrigt
Inget att rapportera.
6. Rapporter
6.1 Ordförande
Verksamhetsprogrammet fastställdes och kommer att läggas ut på vår hemsida och
skickas ut till klubbarna via e-post. Styrelsens verksamhetsprogram fastställdes och
kommer att läggas ut på vår hemsida under Förbundet/Styrelse.
Antalet medaljer behöver reduceras. I DM kommer 2- och 4-mannalag att tas bort som
mästerskapsklasser. Beslutades om nya gränser för omgångsmedaljer i seriespel. I
fortsättningen gäller 925 för damer och 1025 för herrar. Information om detta kommer att
läggas ut på vår hemsida.
Jan anmäler valda representanter till Svenska Bowlingförbundets årsmöte.
6.2 Kassör
Margaretha lämnade en ekonomisk rapport.
6.3 Sekreterare
Mindre än hälften av våra föreningar hade skickat in sin föreningsrapport via IdrottOnline
den 30 juni. Då var vårt distrikt ändå ett av de med bäst svarsfrekvens. SvBF förlängde
nyligen rapporteringstiden till den 30 september.
6.4 Utbildningsansvarig
15-16 juni hölls en tränarutbildning med 19 deltagare. I september ges fortsättningskursen,
Steg 2 (del 1). Kursen är fulltecknad.
Eva kommer att ha ett telefonmöte i september med ordföranden i Upplands
Bowlingförbund angående ett samarbete om utbildning och ungdomsverksamhet.
6.5 Ungdomsansvarig
15-16 juni hölls ett talangläger för ungdomar. 9-11 augusti hölls ett 15–23-läger med 18
deltagare från hela Sverige.
27-30 juni hölls ett sommarläger i Västervik i Smålandsidrottens regi. Tyvärr uppstod där
många problem och vår lägeransvariga, Mimmie, har haft kontakt med Martin Funck på
Smålandsidrotten om detta. Bland annat fick lägerdeltagarna inte utlovade tröjor, men de
ska enligt uppgift vara på väg. Jan har haft kontakt med Smålandsidrottens ordförande i
samma ärende.
Dannie informerade om att Team SB ännu inte har bokat sin kommande resa då
tävlingsarrangören i Paris inte har kunnat bekräfta den önskade starten. En träff är
planerad innan resan.
Beslutades att genomföra en lokal ungdomstävling. Johan, Hans-Ingmar, Dannie och
Christer tar fram ett förslag.
6.6 Serieansvarig
Gislaveds BK har dragit sig ur seriespelet. Bowlinghallen i Gislaved kommer inte att
kunna användas förrän tidigast den 1 november. Under tiden har BK Linnéa Värnamo
som hemmahall.
Bert rapporterade att allt var klart inför seriespelet.
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6.7 Tävlingsansvarig
Diskuterades upplägg inför kommande DM. Johan och Hans-Ingmar sammanställer
utifrån detta ett förslag och tar fram en inbjudan som innehåller all information. Bland
annat föreslogs 2- och 4-mannalag bli en insatstävling istället för en mästerskapsklass.
Inbjudan till DM skickas per brev till klubbar och hallar i mitten av september samt läggs
ut på hemsidan.
6.8 Handikappansvarig
Bert meddelade att Team Taggen kommer att delta med ett 4-mannalag i division 6.
6.9 Historieprojektet (inkl. 70-årsaktiviteter)
Beslutades att Christer tar fram en skrift att presentera i samband med nästa årsmöte.
Denna kommer bland annat att baseras på de dryga 5000 sidor verksamhetsberättelser,
kalendrar och resultatlistor som Christer har scannat in under sommaren samt på klipp
från gamla Bowlaren med mera. Blekingeposten har uppmärksammat Christers arbete
med en artikel.
6.10 Representation
Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
Jan bad alla att kontrollera sin e-post regelbundet och att lämna återkoppling så snart som
möjligt.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 15 september kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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