Protokoll nr.2 2014-2015

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 10 augusti 2014
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Johan Lantz, Dannie
Madsen, Birgitta Lilja (suppleant), Maire Wiede (adjungerad) och Ulf Sjöblom
(kontaktperson, SvBF).
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 konstituerande styrelsemöte den 8 juni 2014 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Det fanns inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
Protokoll nr. 9 2013-2014 lades till handlingarna. Vår ordförande Jan Wiede kommer att
tilldelas Hedersmedaljen i guld på förbundsmötet den 28 september 2014.
SvBF har skickat ut inbjudan till ovan nämnda förbundsmöte.
SvBF har skickat ut inkomna motioner till ovan nämnda förbundsmöte.
SvBF har skickat ut information om det nya systemet för handicap och ranking.
SvBF har meddelat fördelningen av antalet finallag i 3-manna SM. Vi får delta med två
herrlag och två damlag.
Smålandsidrotten har beviljat oss 25 000 kr i bidrag för Team SB och då endast för
aktiviteter inom Norden. Hälften är redan utbetalt.
Eksjö/EBOK har bytt klubbtröja.
1

6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
Jan meddelade att samtliga ledamöter i styrelsen är välkomna att delta på förbundsmötet i
Nässjö den 27-28 september 2014. Eva och Dannie planerar för det som återstår att
förbereda inför mötet.
Det behöver göras en ändring av våra stadgar angående ekonomiska intressen, för att
formuleringen ska bli mer lik den som återfinns i Blå Boken.
Vårt fysiska möte den 8-9 november 2014 kommer att hållas i Göteborg.
6.3 Kassör
Licenspengarna har kommit in.
Några har fortfarande inte betalt för Gislelägret.
Föreslogs att den aktuella hallen tar in DM-avgifterna och att förbundet fakturerar hallen i
efterhand. Johan kontaktar bowlinghallen i Växjö om detta.
6.4 Sekreterare
IK Cyrus har skickat in ansökan om ett flertal utmärkelser. Beslutades att godkänna
Guldnål nr. 11 och Guldmedalj i etui nr. 1 för Ing-Britt Holmberg och Guldnål nr. 12 för
Bertil Granehäll.
6.5 Utbildningsansvarig
Vårens vuxenläger var mycket lyckat och det finns önskemål om ytterligare ett under
juluppehållet.
Eva och Jan kommer att ha ett möte i Norrköping den 22 augusti 2014 med Upplands BF
angående samarbete vad gäller utbildning.
6.6 Ungdomsansvarig
Det var tyvärr få deltagare på Gislelägret. Ett ungdomsläger planeras för under
juluppehållet.
Den 15-17 augusti 2014 är det dags för 14–21-lägret. Den 6-7 september 2014 har Team
SB nästa möte. Under söndagen kommer man att spela match mot Halland.
Eva har nominerat sex ungdomar från distriktet till Team Talang.
6.7. Serieansvarig
Enstaka avhopp i nationella serien. Inga kända avhopp i distriktsserien.
6.8 Tävlingsansvarig
DM kommer i sin helhet att spelas i Växjö i år. Det blir samma klasser som tidigare.
Beslutades att det krävs minst tio deltagare per klass. 2- och 4-mannalag spelas även i år
som en insatstävling. Johan skickar ett förslag till inbjudan i slutet av augusti.
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Johan kontaktar Östergötland angående nästa landskapsmatch.
6.9 Handikappansvarig
Maire kontaktar Ulf Nilsson om datum för DM för funktionshindrade.
6.10 Historieprojektet
Jan och Maire hade ett fysiskt möte med Christer den 14 juli 2014, i Kalmar. Christer
visade hur vår nya hemsida med Småland Blekinge Bowlingförbunds historik kommer att
se ut.
Jubileumsskriften ska skickas till de klubbar och hallar som inte fick den på vårt årsmöte
den 8 juni 2014.
6.11 Representation
Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 7 september 2014 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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