Protokoll nr.3 2015-2016

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 25 oktober 2015
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie Madsen,
Rickard Rudeberg, Birgitta Lilja (suppleant), 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 23 augusti 2015 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 2 och nr. 3 2015-2016 samt protokoll från förbundsmötet den 27 september
2015 lades till handlingarna.
Vi har fått en sammanställning över avgifter som vi har fått in från SvBF samt SDFbidraget för förbundsmötet.
Det har kommit information angående bidrag till Team Talang via Idrottslyftet.
Inbjudan till FBL-ligan 2015-16 har skickats ut.
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I Blå Bokens Kapitel C har gjorts en ändring som innebär att klubbarna inte längre
behöver anmäla byte av tävlingsdräkt till sina SDF. Följer man Blå Boken anses
tävlingsdräkten godkänd.
Helena Ericson från Stockholms Bowlingförbund, har på uppdrag av SvBF, erbjudit sig
att hjälpa alla SDF med att bli aktivare med sina hemsidor.
Ett pressmeddelande har skickats ut om att sporten bowling tyvärr inte kommer att ingå
bland de nya grenarna i OS 2020.
SvBF söker en breddansvarig och en rekryteringsansvarig på ideell basis.
5.2 Övriga
Göteborgs Bowlingförbund har skickat information om NIU på Partille Gymnasium.
Smålandsidrotten har skickat inbjudan till SDF-konferens den 13-14 november 2015. Vi
kommer inte att delta.
Blekinge IF har bjudit in till SDF-dialog om regionalt specialidrottsstöd. Vi har även fått
ett utkast av förslaget.
BK Högland, Jönköpings KK och Trolle BK har anmält byte av klubbtröja och fått detta
godkänt.
6. Rapporter
6.1. VU
Det har hållits två korta avstämningar. Det första var inför förbundsmötet och gällde
motionen från SvBF om att hålla förbundsmötet vartannat år och det andra var en
uppföljning av motionen angående bowlinggymnasiet i Nässjö.
6.2 Ordförande
Jan har skrivit ihop en rapport från förbundsmötet som har skickats ut till styrelsen.
Ett fysiskt möte om regionsutredningen hölls den 25 september i anslutning till SDFkonferensen och förbundsmötet. Nästa fysiska möte blir i Örebro den 22 november 2015.
Jan kommer att delta som representant för både SBBF och SvBF.
På ordförandekonferensen den 13-14 februari 2016 kommer vice ordföranden Rickard
Rudeberg att delta eftersom Jan kommer att representera SvBF.
Diskuterades möjliga datum för distriktets årsmöte nästa år. Beslutades att det ska hållas
den 29 maj 2016.
6.3 Kassör
Ekonomin är under kontroll. Andra delen av bidraget för Team SB har kommit in.

6.4 Sekreterare
Maire Wiede har deltagit på en webbkurs i utbildningsmodulen den 22 september 2015.
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Vi har noterat nya distriktsrekord för damer, amerikanskt spelsätt. Jenny Johansson, BK
Cahoot, slog 759 över tre serier samma dag som hon slog 1026 i våras, men då noterade vi
bara rekordet på fyra serier. Ida Andersson, BK Högland, slog nytt distriktsrekord över 2,
5 och 6 serier under en tävling i Oslo för tre veckor sedan.
BK Trossö, Tranås AIF och Jönköpings Dövas IK (bowlingsektionen) har begärt utträde.
6.5 Utbildningsansvarig
En inbjudan till steg 1 den 3 januari 2016 kommer inom kort att skickas ut.
6.6 Ungdomsansvarig
Det har kommit en förfrågan till Team SB från Göteborg om att delta i en distriktsmatch.
Övriga distrikt som ska delta är Halland och Västergötland.
Eventuellt kommer det att hållas ett breddläger den 3 januari 2016.
Den 5-8 november 2015 åker Team SB till Dublin för att delta i en ungdomstävling.
6.7. Serieansvarig
Anmälan av matchflytt fungerar fortfarande dåligt. Det slarvas fortfarande med att skicka
in en skriftlig anmälan. Även spelordningen blir ibland fel. Christer Lundström skriver
ihop en text angående detta på vår hemsida. Samma information skickas sedan vidare till
klubbarna via e-post.
6.8 Tävlingsansvarig
Allt är klart inför DM-starten den 31 oktober 2015.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Rickard kommer att ha ett fysiskt möte med Christer för att diskutera marknadsföring och
rekrytering.
6.10 Handikappansvarig
Inget att rapportera.
6.11 Historieprojektet
Christer håller på att samla information om tidigare DM. Det saknas uppgifter om DM
2005, 2006 och 2007.
6.12 Representation
Jan Wiede, Maire Wiede, Bert Hagman och Johan Lantz deltog på SDF-konferensen
och förbundsmötet i Stockholm den 26-27 september 2015. Jan deltog även på ett möte
om regionsutredningen på kvällen den 25 september 2015.
Jan kommer att delta på mötet angående regionsutredningen i Örebro den 22 november
2015.
7. Gymnasiet i Nässjö
Peter Hellström önskade ett möte med styrelsen och var därför inbjuden men ringde inte
in.
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8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
9. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 6 december 2015 kl. 18.00.
10. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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