Protokoll nr.7 2014-2015

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 15 mars 2015
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie Madsen,
Hans-Ingmar Jansson, Birgitta Lilja (suppleant), 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 18 januari 2015 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Våra stadgar kommer att ändras så att personer med ekonomiskt intresse tillåts vara
ledamöter i vår styrelse. Jan kommer att presentera ett förslag till ändring på nästa
styrelsemöte.
5. Skrivelser
Protokoll nr. 7-2014/15 lades till handlingarna. I den framgick att Team Clan BK får
behålla sin guldmedalj i 4-manna, JSM.
SvBF har skickat ut inbjudan till UPP-riksdagen den 17-19 april 2015.
SvBF har skickat ut inbjudan till individuella SM i Vårby.
SvBF har skickat ut inbjudan till Elit-SM i Örebro.
Vi har fått en sammanställning av svaren från distrikten på remissen gällande SvBFs
övergång till att hålla förbundsmöte vartannat år.
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Det har gjorts en ändring i Blå Boken vad gäller inaktivering av licenser.
Bodekull har fått godkänt till att komplettera sin nuvarande klubbtröja med en som är
snarlik, då den ursprungliga inte längre går att beställa fler exemplar av.
Vi har fått inbjudan från Vimmerby BK att delta på deras 50-årsfirande.
6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
På ordförandekonferensen var man övervägande positiva till att hålla förbundsmöte
vartannat år. Jan har skickat ut presentationer från konferensen och materialet
”Bowlingens framtid” till styrelsen.
SvBFs ekonomiutredning pågår fortfarande och nästa möte är den 22 mars 2015.
Vår kontaktperson i UPP kommer att vara Petra Johansson.
6.3 Kassör
Margaretha redogjorde för ekonomin som är i god balans.
6.4 Sekreterare
Jan och Maire kommer att delta på Smålandsidrottens årsmöte i Växjö den 18 april 2015.
6.5 Utbildningsansvarig
Det planeras för en tränarträff.
Det är 22 anmälda till vuxenlägret som därmed är fullbokat.
6.6 Ungdomsansvarig
Hollandsresan med Team SB gick mycket bra. Fem av de sex deltagarna gick vidare i
tävlingen. William Svensson och Annie Jonsson vann sina respektive klasser och Linnéa
Lundman kom tvåa i samma klass som Annie.
Breddlägret är fullbokat.
6.7 Serieansvarig
Den 22 februari 2015 hölls ett möte i Västervik gällande damserien tillsammans med Peter
Lagerroos. Det var 12 deltagare inklusive Bert som deltog.
Christer håller på med en sammanställning av serien inför slutspelskvalen.
6.8 Tävlingsansvarig
Landskapsmatchen mot Östergötland spelades den 14 februari 2015 i Vilbergen,
Norrköping. Östergötland vann för första gången på 14 år.
6.9 Handikappansvarig
DM för funktionshindrade spelas i Gamleby den 22 mars 2015.
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6.10 Historieprojektet
Christer har lagt ut fyra filmer på våra historiesidor på webben.
6.11 Representation
Bert deltog den 22 februari 2015 i Västervik på mötet gällande damserien.
6.12 Årsmöte 2015
Lokal är bokad på hotell Royal Corner i Växjö den 7 juni 2015. Ulf Sjöblom har tackat ja
till att delta på vårt årsmöte
Valberedningen arbetar med att hitta kandidater till styrelsen.
Inbjudan till årsmötet kommer att tillsammans med serieinbjudan skickas ut per post i
mitten av april.
7. Övriga frågor
Dannie föreslog att vi ska sluta dela ut omgångsmedaljer. Frågan bordlades till nästa möte.
8. Kommande möten
Styrelsemöte per telefon den 3 maj 2015.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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