Protokoll nr.5 2014-2015

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 7 december 2014
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Dannie Madsen, Hans-Ingmar Jansson (från punkt 6.7),
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 8 november 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.
5. Skrivelser
Protokoll nr. 4-2014/15 lades till handlingarna. Värt att nämna är att fördelningen av SDFbidragen presenterades.
Skrivelse har inkommit från SvBF som betonar vikten av att lämna korrekta uppgifter i
samband med sanktionsansökan för DM samt att Blå Bokens bestämmelser följs.
Vi har fått en redovisning av de avgifter som har fakturerats via SvBF.
Det har gått ut en remiss från SvBF om framtida utbildningsregioner.
Seriekommittén har bjudit in till flera bowlingseminarium för att diskutera damseriens
framtid. För vår del gäller den 22 februari 2015 i Västerviks bowlinghall.

1

SvBF har skickat inbjudan till ordförandekonferensen den 14-15 februari 2015.
En skrivelse har inkommit från Skånes BF angående de minskade bidragen från SvBF.
6. Rapporter
6.1. VU
Jan har svarat Skånes BF angående deras upprop om de minskade bidragen från SvBF.
6.2 Ordförande
Jan har anmält sig till ordförandekonferensen.
6.3 Kassör
Ekonomirapport från 2014-11-16 visade att ekonomin är i god ordning.
6.4 Sekreterare
Inget att rapportera.
6.5 Utbildningsansvarig
Steg 1-utbildningen den 5-6 december 2014 är genomfördes med 17 betalande deltagare.
Mycket positiva omdömen gavs i samband med utvärderingen.
8 deltagare är just nu anmälda till steg 2, del 1 (9-11 januari 2015). Dessutom har vi 5
preliminärbokningar.
Remissen om utbildningsregioner besvaras av Eva senast den 23 januari 2015.
6.6 Ungdomsansvarig
Team Småland Blekinge träffades 6-7 december 2014 och en träff planeras i januari 2015.
6.7 Serieansvarig
Skrivelse har tillsänts alla klubbar med lag i division 6 om hur handikapp ska beräknas.
Även informationen på hemsidan är uppdaterad.
6.8 Tävlingsansvarig
3-manna DM och Mixed DM är färdigspelad. Individuella kvalet är klart. Finalen spelas
den 13 december 2014 kl. 11.00. Beslutades om att bordlägga frågan om efteranmälan vid
kommande arrangemang.
6.9 Handikappansvarig
Inget att rapportera.
6.10 Historieprojektet
IdrottOnline har fått en ny design som ska vara mer användarvänlig för mobila enheter.
Christer uppdaterar vår hemsida.
6.11 Representation
Ingen representation.
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7. Övriga frågor
Inget att rapportera.
8. Kommande möten
Styrelsemöte per telefon den 18 januari 2015.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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