Protokoll nr.8 2014-2015

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 3 maj 2015
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie Madsen,
Hans-Ingmar Jansson, Birgitta Lilja (suppleant), Pontus Büttner (suppleant), Christer
Lundström (adjungerad) från punkt 5, 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 15 mars 2015 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Det utskickade förslaget till revidering av våra stadgar godkändes.
Beslutades att vi kommer att fortsätta med omgångsmedaljer.
5. Skrivelser
Protokoll nr. 8-2014/15 från SvBF lades till handlingarna. Där framgår att Vimmerby BK
har tilldelats ett flertal utmärkelser.
SvBF har skickat ut inbjudan till tränare i steg 3.
SvBF har skickat ut inbjudan till att delta i arbetsgruppen ekonomiutredningen.
SvBF har skickat ut information inför det kommande kvalspelet.
SvBF har skickat ut administrativ information inför nästa säsong.
SvBF har skickat ut inbjudan till spel i Nationella serien 2015-2016.
SvBF har skickat ut information om pågående interna och externa marknadsaktiviteter.
SvBF har skickat ut information om höstens event Bowling of Hope.
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SvBF har skickat ut ett preliminärt verksamhetsprogram för säsongen 2016-2017.
SvBF vill ha in nomineringar till Team Talang 2015/2016.
SvBFs valberedning vill ha in nomineringar av kandidater inför förbundsmötet 2015.
Sören Berggren från SvBF har skickat förfrågan om våra påslag på licensavgifterna.
BK Crown har inkommit med en skrivelse angående val av neutral hall. Den har skickats
vidare till Peter Lagerroos, som även har besvarat den.
6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
SvBFs ekonomiutredning har utökats och omfattar nu även regionutredningen.
Vi kommer att nominera en kandidat till SvBFs förbundsstyrelse.
6.3 Kassör
Margaretha gick igenom den ekonomiska rapporten och ekonomin befanns vara i god
ordning. I budgetförslaget kommer den totala kostnaden för Team SB att öka, då vi inte
kommer att få fler bidrag från Smålandsidrotten.
Beslutades att licensavgifterna för nästa säsong kommer att vara oförändrade.
6.4 Sekreterare
Vimmerby BK har ansökt om guldnålen till Peter Thorstensson. Ansökan har godkänts.
Fem herrar och sex damer kommer att erhålla en omgångsmedalj denna säsong. I omgång
15 slog Jenny Johansson, BK Cahoot, 1026, vilket även är ett nytt distriktsrekord.
6.5 Utbildningsansvarig
Steg 2:2 kommer att hållas den 29-31 maj 2015.
Vuxenlägret kommer att hållas den 13-14 juni 2015.
6.6 Ungdomsansvarig
Eva har nominerat fyra deltagare från distriktet till Team Talang.
Avslutningen med Team SB kommer att ske i samband med Steg 2:2. Efter årsmötet
kommer inbjudan att söka till nästa säsongs Team SB att läggas ut.
6.7 Serieansvarig
SM-slutspelet avgörs i Racketcentrum Bowling (f.d. Bowling Arena) den 15-17 maj 2015.
Bert kommer att representera SBBF.
Slutspelskvalen är ännu inte färdigspelade. Christer kommer att göra en sammanställning
av resultaten.
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6.8 Tävlingsansvarig
Nästa säsong kommer 3-manna och Mixed-DM att spelas hösten 2015 och individuella
DM kommer att spelas våren 2016. Johan arbetar med att sätta ihop en affisch till
verksamhetsberättelsen.
6.9 Handikappansvarig
DM för funktionshindrade spelades i Gamleby den 22 mars 2015.
Det blev ingen distriktsfinal i High Five eftersom endast Eksjö bowlinghall deltog.
6.10 Historieprojektet
Christer arbetar vidare med att samla information om tidigare landskapsmatcher.
6.11 Representation
Jan och Maire deltog på Smålandsidrottens årsmöte i Växjö den 18 april 2015.
6.12 Årsmöte 2015
Linus Sjögren kommer att bli styrelseelev nästa säsong.
Arbetet med verksamhetsberättelsen pågår.
Beslutades att vid beräkning av högsta seriesnittet ska respektive dam och herre ha spelat
minst 75 % av det antal serier som representationslaget har spelat.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Kommande möten
Konstituerande styrelsemöte i Växjö söndagen den 7 juni 2015 direkt efter årsmötet.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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