Protokoll nr.3 2014-2015

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 7 september 2014
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson (p. 6.2 - p. 9), Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie
Madsen, Hans-Ingmar Jansson (p. 6.2 – p. 9), Pontus Büttner (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 10 augusti 2014 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Det behöver göras en ändring av våra stadgar angående ekonomiska intressen, för att
formuleringen ska bli mer lik den som återfinns i Blå Boken. Jan vill ha in synpunkter från
styrelsen angående detta.
5. Skrivelser
Protokoll nr. 1-2014/15 lades till handlingarna.
SvBF har skickat ut information från valberedningen inför förbundsmötet den 28
september 2014.
SvBF har skickat ut styrelsens förslag samt svar på inkomna motioner till ovan nämnda
förbundsmöte.
SvBF har skickat ut inbjudan till Funktionshindrades BowlingLiga (FBL) 2014/2015.
Bodekull BK har bytt klubbtröja.
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6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
De som kommer att delta på förbundsmötet i Nässjö, den 27-28 september 2014, är Jan,
Eva, Margaretha, Bert, Dannie, Maire och eventuellt Birgitta.
Förbundsstyrelsens förslag och deras svar på inkomna motioner gicks igenom. Jan skickar
ut en sammanställning till vår styrelse över det man kom fram till.
Hotellrum är nu bokade inför styrelsens aktivitet i Göteborg den 8-9 november 2014.
6.3 Kassör
Det är fortfarande två deltagare som inte har betalat för Gislelägret.
Faktura för UPP, där Katrin Jansson deltog, har kommit från SvBF.
6.4 Sekreterare
Inget att rapportera.
6.5 Utbildningsansvarig
Eva och Dannie kommer att hålla en steg 1-utbildning under juluppehållet.
Det planeras även för en steg 2-utbildning, där del 1 troligtvis ges i januari 2015 och del 2
framåt maj 2015.
6.6 Ungdomsansvarig
Den 6-7 september 2014 träffades Team SB. På söndagen spelade man även två matcher
mot Team Halland. Det blev vinst i båda matcherna. Dannie skickar resultatet till Jan,
Christer och kansliet.
Det är nu dags att boka flyg inför Team SBs resa till Holland.
6.7. Serieansvarig
Inget att rapportera.
6.8 Tävlingsansvarig
Johan återkommer inom kort med en inbjudan till vårt DM.
6.9 Handikappansvarig
Inget att rapportera.
6.10 Historieprojektet
Vår nya hemsida med Småland Blekinge Bowlingförbunds historik är nu utlagd på nätet
via en länk på vår ordinarie hemsida. Christer vill gärna ha in synpunkter från styrelsen.
Jubileumsskriften ska skickas till de klubbar och hallar som inte fick den på vårt årsmöte
den 8 juni 2014, samt större tidningar, lokalradiostationer och SVTs lokalstationer i vårt
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distrikt. Dessutom kommer vi att dela ut jubileumsskriften till övriga deltagande distrikt
på förbundsmötet samt till förbundsstyrelsen.
6.11 Representation
Den 22 augusti 2014 var Jan och Eva i Norrköping och träffade ordföranden i Upplands
BF för att diskutera samarbete kring vissa utbildningar.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Kommande möten
Utökat VU-möte fredagen den 26 september 2014 i Nässjö och styrelsemöte den 8-9
november 2014 i Göteborg.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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