Protokoll nr.6 2014-2015

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 18 januari 2015
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Johan Lantz, Dannie
Madsen, Birgitta Lilja (suppleant) från punkt 6.7, Pontus Büttner (suppleant), Christer
Lundström (adjungerad), 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 styrelsemöte den 7 december 2014 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Jan kommer att presentera ett förslag till en ändring av våra stadgar, angående
ekonomiska intressen, på nästa styrelsemöte.
5. Skrivelser
Protokoll nr. 5-2014/15 och nr. 6-2014/15 lades till handlingarna. I den senare framgick
att BK Tull har uteslutits.
SvBF har skickat ut information om ändringar vad gäller IT-hanteringen.
SvBF har skickat ut en inbjudan till en coachutbildning som kommer att hållas den 21-22
februari 2015.
Smålandsidrotten har skickat ut information och blanketter gällande bidragsansökan för
2014 års verksamhet.
Smålandsidrotten har skickat en inbjudan att delta i 2015 års sommarläger.
1

6. Rapporter
6.1. VU
Det har tagits ett VU-beslut angående den överklagan som SvBF har mottagit gällande
Team Clan BKs guldmedalj i 4-manna i JSM.
6.2 Ordförande
Jan har skickat en skrivelse till Ulf Sjöblom angående ovan nämnda överklagan.
Jan kommer att delta i SvBFs ekonomiutredning.
Jan har svarat SvBF om vår inställning till att hålla förbundsmöte vartannat år.
Ansökan om SDF-bidrag kommer att skickas inom kort.
6.3 Kassör
Margaretha meddelade att samtliga DM-priser nu är utbetalda.
6.4 Sekreterare
Inget att rapportera.
6.5 Utbildningsansvarig
Steg 2, del 1, hölls den 9-11 januari 2015.
Steg 2, del 2, kommer att hållas den 29-31 maj 2015.
Det har framkommit önskemål om en tränarträff.
6.6 Ungdomsansvarig
Team Småland Blekinge träffades 11 januari 2015. Resan till Holland blir den 19-22
februari 2015.
Vi kommer att delta på Gislelägret i sommar.
Ett 2-dagars breddläger är planerat att hållas i maj.
6.7 Serieansvarig
Lagerroos kommer att hålla ett möte i Västervik den 22 februari 2015 gällande damserien.
Bert kommer att delta.
6.8 Tävlingsansvarig
Finalen i DM spelades den 13 december 2014. Johan har satt ihop en remiss som ska ut
till klubbarna angående kommande DM.
Landskapsmatchen mot Östergötland spelas den 14 februari 2015 i Vilbergen,
Norrköping. Lagen kommer att bestå av fem damer, fem herrar, tre flickjuniorer och tre
pojkjuniorer. Johan tar ut herrarna och Eva damerna och samtliga juniorer.
6.9 Handikappansvarig
Bert frågar Ulf om datum för DM för funktionshindrade är satt.
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6.10 Historieprojektet
Christer arbetar vidare med att sätta ihop bildspel till vår historiesida på webben.
6.11 Representation
Ingen representation.
6.12 Årsmöte 2015
Maire bokar lokal på hotell Royal Corner i Växjö den 7 juni 2015. Ulf Sjöblom har blivit
tillfrågad om han är tillgänglig att delta som mötesordförande.
7. Övriga frågor
Ulf Sjöblom berättade att det framöver kommer att skickas ut kompletterande information
utöver SvBFs protokoll.
8. Kommande möten
Styrelsemöte per telefon den 15 mars 2015.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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