Protokoll nr.4 2014-2015

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte på Hotell Panorama, Göteborg, den 8 november 2014
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Johan Lantz, Dannie
Madsen, Pontus Büttner (suppleant) 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 7 september 2014 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Det behöver göras en revidering av våra stadgar angående ekonomiska intressen, för att
formuleringen ska bli mer lik den som återfinns i Blå Boken. Beslutades att bordlägga
frågan.
5. Skrivelser
Protokoll nr. 2-2014/15 och nr. 3-2014/15 lades till handlingarna.
Protokoll från förbundsmötet i Nässjö den 28 september 2014 lades till handlingarna.
Presentationer från förbundsmötet och placeringspolicy har gått ut till distriktsförbunden.
En återremittering av årsmöte vartannat år har inkommit från SvBF.
SvBF har skickat ut inbjudan till Mixed-SM 2014. Den är nu färdigspelad och Frida
Dahlgren från Vimmerby var även i år med i det vinnande laget.
SvBF har skickat inbjudan till High 5.
WTBA blir World Bowling.
Smålandsidrotten och Blekinge IF vill ha förslag på nomineringar till sina respektive
årsmöten. Inga förslag fanns från styrelsen, så vi kommer att gå ut med en förfrågan via
vår hemsida.
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Trolle BK, Kalmar AIK BK och Tingsryd KK har bytt klubbtröja.
Det har upprättats ett samarbetsavtal mellan Bodekull BK och Atlantic Sharks.
6. Rapporter
6.1. VU
Ett VU-beslut har tagits om att alla klasser i individuella DM utom Oldboys ställs in med
anledning av för få anmälda deltagare.
6.2 Ordförande
Svenska Bowlingförbundets årsmöte fungerade bra, framför allt distriktets arrangemang.
Frågan om årsmöte vartannat år återremitterades. Senast den 7 januari 2015 ska vi lämna
reflektioner och synpunkter till SvBF. Jan ansvarar för detta. Resultatet kommer att
presenteras på ordförandekonferensen.
SvBF vill minska de ekonomiska bidragen till distrikten. Detta gick inte igenom. Vårt
distrikt tillhör ett av de som planerar sina egna lokalserier.
Ny representationspolicy beslutades.
6.3 Kassör
Margaretha lämnade en ekonomisk rapport.
6.4 Sekreterare
JBS/Boys har skickat in ansökan om utmärkelser. Beslutades att godkänna Guldmedalj i
etui nr. 2 för Sven Bergh. De har även sökt utmärkelser hos Svenska Bowlingförbundet.
Distriktsrekord 3-manna, både herr och dam, som slogs den 5 december 2012 godkändes.
Team Clan BK slog 3537 och BK Högland noterade 3367.
6.5 Utbildningsansvarig
Steg 1-utbildningen den 5-6 december 2014 är fulltecknad.
Inbjudan till steg 2, del 1 (9-11 januari 2015) har skickats ut. 6-7 deltagare är just nu
anmälda.
Ett vuxenläger planeras i juni 2015.
6.6 Ungdomsansvarig
En sammanställning om Team SB är på gång. Allt är i princip klart inför Hollandsresan i
februari 2015.
Eventuellt kommer det att hållas ett endagars ungdomsläger i juluppehållet. I maj 2015
kommer det att hållas ett tvådagars breddläger.
Team Talang kommer att träffas den 5-6 december 2014.
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6.7. Serieansvarig
Det har uppstått problem med hcp i lokalserien på grund av ändringar som har gjorts i
BITS. En skrivelse har skickats till Svenska Bowlingförbundet angående detta. Beslutades
om att skicka en skrivelse till föreningar med division 6-lag. Denna ska även läggas ut på
hemsidan tillsammans med en lathund över hcp vid 0-11 spelade serier
6.8 Tävlingsansvarig
Endast Oldboys hade tillräckligt många anmälda till individuella DM i Växjö i år.
Beslutades om att ställa in lagspelet, då endast ett 2-mannalag hade anmält sig. Föreslogs
att arrangera 3-manna och Mixed-DM på hösten och individuella DM på våren nästa
säsong, 2015-2016. Föreslogs att det ska skickas ut en remiss till klubbarna angående
upplägget av kommande DM. Johan ansvarar för detta.
Det är Östergötland som arrangerar nästa landskapsmatch. Vi har föreslagit att denna ska
spelas i februari 2015.
6.9 Handikappansvarig
Inbjudan till seriespel för funktionshindrade har gått ut.
6.10 Historieprojektet
70-årsskrifterna är utskickade till lokala tidnings-, radio- och TV-redaktioner. Christer
jobbar vidare med att scanna gamla protokoll och lägga in på historiesidan.
6.11 Representation
Jan, Maire, Eva, Maggan, Bert och Dannie deltog på SDF-konferensen och SvBFs
förbundsmöte i Nässjö den 27-28 september 2014. Birgitta deltog vid middagen på
lördagskvällen.
7. Övriga frågor
Det kom upp önskemål om att ha minst en fysisk träff med styrelsen per halvår. Nästa
möte föreslogs bli i april månad 2015.
8. Kommande möten
Telefonmöte den 7 december 2014 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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