Protokoll nr.4 2015-2016

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 6 december 2015
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie Madsen,
Pontus Büttner (suppleant), Birgitta Lilja (suppleant), Linus Sjöberg (styrelseelev), 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 25 oktober 2015 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 4 2015-2016 lades till handlingarna.
En ny policy för sociala medier har skickats ut. Denna gäller samtliga medlemmar i SvBF.
Uppdaterade regler för fördelning av rankingpoäng har skickats ut.
En remiss om införande av en regionorganisation i svensk bowling har skickats till
distrikten.
Inbjudan till High 5 har gått ut.
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5.2 Övriga
Vi har fått information från Riksidrottsgymnasiet i Nässjö. Dels är det en
återföringsrapport från RF, dels en jämförelse av gymnasier gjord av SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) samt att ett tillsynsbesök av Skolinspektionen är planerat till
den 8 december 2015.
6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
Jan Wiede redogjorde för det pågående arbetet med regionutredningen. En presentation av
arbetet kommer att ske på ordförandekonferensen den 13-14 februari 2016.
Ulf Sjöblom är fortfarande distriktets kontaktperson i Svenska Bowlingförbundet.
6.3 Kassör
Margaretha Carlsson meddelade att prispengarna i 3-manna och mixed-DM är utbetalda.
Faktura är skickad till den arrangerande bowlinghallen i Värnamo.
6.4 Sekreterare
Inget att rapportera.
6.5 Utbildningsansvarig
En Steg 1-utbildning kommer att köras den 3 januari 2016 och Steg 2, två delkurser,
kommer troligtvis att genomföras i april och juni under våren 2016.
6.6 Ungdomsansvarig
Det kommer att hållas ett breddläger den 3 januari 2016.
Den 5-8 november 2015 deltog Team SB i en ungdomstävling i Dublin. Samtliga
deltagare gick till final. I klassen pojkar under 16 år blev Oskar Wirefeldt trea och
William Svensson fyra. Hanna Engberg kom trea och Felicia Svensson blev sexa i klassen
flickor under 16 år. Jonathan Martinsson knep en sjunde plats bland pojkar under 19 år
och bland flickor under 19 år placerade sig Annie Jonsson på tionde plats.
6.7. Serieansvarig
Bert Hagman rapporterade att det fortfarande förekommer att man inte anmäler
matchflytt. Christer Lundström har skrivit ihop en text angående detta på vår hemsida.
Samma information har skickats vidare till klubbarna via e-post.
6.8 Tävlingsansvarig
3-manna och mixed-DM är färdigspelade. Individuella DM är planerad att spelas under
seriespelsuppehållet i mars 2016. Den kommer att spelas med kval i norra och södra
distriktet. Johan Lantz planerar att skicka ut inbjudan i slutet av december.
Planering pågår inför den kommande landskapsmatchen. Vi har fått förslag från
Östergötland om att minska till 12-mannalag, vilket också beslutades.
Johan håller på att fundera över en ny form av Smålandscup.
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6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Inget att rapportera.
6.10 Handikappansvarig
Bert frågar Ulf Nilsson om planeringen av DM för funktionshindrade.
6.11 Historieprojektet
Christer fortsätter att samla in material till vår historiehemsida.
6.12 Representation
Jan Wiede deltog på mötet angående regionsutredningen i Örebro den 22 november 2015.
Han deltog som representant för både SvBF och SBBF.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 17 januari 2016 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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