Protokoll nr.2 2015-2016

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 23 augusti 2015
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie Madsen,
Rickard Rudeberg, Pontus Büttner (suppleant), Linus Sjöberg (styrelseelev), Christer
Lundström (adjungerad), Maire Wiede (adjungerad).
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Mötets öppnande
Ordföranden Jan Wiede öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes med tillägget av punkten Marknadsförings- och
rekryteringsansvarig under Rapporter.
3. Föregående protokoll
Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 7 juni 2015 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Jan Wiede presenterade förslag för arvoden för styrelse och funktionärer. Beslutades att
godkänna förslaget.
Linus är intresserad av att arbeta med ungdomsfrågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 9 2014-2015 och nr. 1 2015-2016 lades till handlingarna.
Det har gått ut inbjudan till förbundsmöte och SDF-konferens den 26-27 september 2015.
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Inkomna motioner till ovan nämnda förbundsmöte samt styrelsens förslag och
motionssvar har skickats ut.
Valberedningen nominerar vår ordförande Jan Wiede som ordinarie ledamot i SvBFs
styrelse.
Information angående tillsättning av rollerna Tränare Steg 1 och Tränare Steg 2 i
IdrottOnline har skickats ut.
Information om hallarnas kampanj Barn bowlar gratis har inkommit.
Nominering av kandidater till Zellén-stipendiet och Magnus Medalj 2015 önskas.
Sören Berggren har skickat ut en sammanställning över våra licenser.
Sören Berggren önskar besked angående respektive SDFs föreningsavgifter och om vi
önskar hjälp med faktureringen.
Fördelningen av antalet finallag i 3-manna SM har skickats ut. Vi får delta med två
herrlag och två damlag.
En inbjudan till webbkurs i utbildningsmodulen har gått ut. Maire anmäler sig.
En påminnelse om höstens aktivitet Bowling of Hope har skickats ut.
En påminnelse om vikten av att söka sanktionering av DM i tid har inkommit.
5.2 Övriga
Förfrågan har inkommit från Trolle BK angående möjlighet att få spela dubbelmatcher
borta i division 6. Bert Hagman har gett svar på förfrågan.
Team Blue BK har anmält byte av klubbtröja och fått detta godkänt.
6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
Jan Wiede rapporterade från studiebesöket på Kegels anläggning i USA.
Vad gäller ekonomi- och regionsutredningen finns inget att rapportera just nu.
Fyra deltagare är klara till förbundsmötet: Jan, Bert, Johan och Maire.
Motionerna tillika förbundsstyrelsens svar, samt förbundsstyrelsens förslag inför
förbundsmötet gicks igenom samt våra svar i respektive fråga.

6.3 Kassör
Ekonomin är under kontroll. Avgifter för Gislelägret har skickats ut.
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6.4 Sekreterare
Vi har ett nytt distriktsrekord tillika svenskt rekord över 4 serier EU spelsätt slaget av
Maria Persson, BK Högland, den 10 maj 2015. Dessutom lyckades Maria, tillsammans
med Ida Andersson, BK Högland, slå nytt svenskt rekord i 2-mannalag 4 serier EU
spelsätt samma dag, 1877, detta i kvalet till SM.
HIS Solkusten har begärt utträde och BK Flinta har bytt namn till Södra BK.
6.5 Utbildningsansvarig
Vårens vuxenläger gick bra.
6.6 Ungdomsansvarig
Gislelägret är avklarat.
Alla var nöjda med 14-21–lägret.
Den 22 augusti 2015 hölls första träffen med Team Småland Blekinge. Slutrapporten för
föregående säsongs TSB är ännu inte klar.

6.7. Serieansvarig
Både de nationella och distriktens serier är nu fastställda.
6.8 Tävlingsansvarig
Johan har meddelat att arbetet med DM pågår. Lag-DM kommer att spelas i slutet av året
och individuella DM kommer att spelas framåt vårkanten. Återstår att fastställa vilka
priser vi ska ha.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Rickard Rudeberg planerar inför kommande aktiviteter och återkommer.
6.10 Handikappansvarig
Inget att rapportera.
6.11 Historieprojektet
Christer Lundström har gjort en ändring vad gäller vår layout på historiehemsidan och
även lagt till vår jubileumsskrift från vårt 70-årsfirande.
6.12 Representation
Bert Hagman ska till Stockholm den 29 augusti 2015 för att delta i Seriekonferensen.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 25 oktober 2015 kl. 17.00.
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9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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