Protokoll nr.6 2015-2016

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 13 mars 2016
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie Madsen,
Johan Lantz (till p. 6.2), Rickard Rudeberg, Pontus Büttner (suppleant), Christer Lundström
(adjungerad), Maire Wiede (adjungerad), Michael Unger (sammankallande, valberedningen),
Annie Jonsson (valberedningen) 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 17 januari 2016 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 5 2015-2016 och nr. 6 2015-2016 lades till handlingarna. I den senare
framgår att Växjö Norra IF (bowlingsektionen) har begärt utträde och fått detta godkänt.
Det har gått ut en inbjudan till steg 3-utbildning som senare fick ställas in.
Det har gått ut en inbjudan till Special Olympic Games i Göteborg.
Inbjudan till SM för funktionsnedsatta 2016 har inkommit.
SM-info gällande 3-manna 2017 har inkommit.
Information om Idrottslyftet har skickats ut till distrikten.
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UPP har skickat ut information till distrikten.
Vi har fått en slutredovisning av distriktets licenser.
Mars månads nyhetsbrev har skickats ut.
5.2 Övriga
Både Smålandsidrotten och Blekinge IF har bjudit in till sina respektive årsmöten. I
samband med Smålandsidrottens årsmöte den 8 april 2016 kommer Christina Ericsson,
distriktsidrottschef, att avtackas. Vi kommer delta i uppvaktningen. Blekinge IF håller
årsmöte den 13 april 2016.
Smålandsidrottens sommarläger i Gislaved blir den 4-7 augusti 2016.
En skrivelse om Brinellgymnasiet har inkommit angående skolinspektionens svar på
granskningen av RIG Bowling:
6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
Jan Wiede informerade tillsammans med Rickard Rudeberg om ordförandekonferensen
den 13-14 februari 2016. Man arbetar vidare med regionutredningen.
UPP-slaget kommer att spelas i Jönköping den 12-14 augusti 2016. Rickard föreslog att
tre pojkar och tre flickor från distriktet får delta på förbundets bekostnad. Förslaget
kommer att behandlas av ungdomsansvarige.
Rickard berättade att varje SDF föreslås starta en distriktsförening. Ulf Sjöblom lämnade
ytterligare information kring detta. Beslutades att bordlägga frågan och att Rickard arbetar
vidare med förslaget.
Jan meddelade att han tillsammans med Eva Larsson har förlagt landskapsmatchen mot
Östergötland till den 9 april 2016 i Värnamo. Den 4-6 juni 2016 anordnas individuella
DM i Växjö och vårt årsmöte kommer att hållas den 6 juni 2016 i anslutning till detta.
6.3 Kassör
Margaretha Carlsson meddelade att ekonomin var under kontroll.
6.4 Sekreterare
Maire Wiede har beställt blommor från förbundet till Hans-Göran Juntegens begravning i
Jönköping den 27 januari 2016.
6.5 Utbildningsansvarig
Steg 2 del 1 kommer att genomföras 20-22 maj 2016. Den andra delkursen kommer att
ges någon gång i höst. Pontus Büttner kommer att gå utbildningen för SBBF.
Vuxenlägret den 28-29 maj 2016 är fullbokat.
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6.6 Ungdomsansvarig
Ett breddläger kommer att hållas den 21-22 maj 2016. Inbjudan har gått ut och en
påminnelse med förlängd anmälningstid kommer att skickas ut.
Nya Team SB är uttaget. De sex deltagarna är Hanna Engberg (BK Cahoot), Felicia
Svensson (BK Båken), Jonathan Martinsson (Team Clan BK), Oskar Wirefeldt (Eksjö
BK/EBOK), Sebastian Mårtensson (Team Värnamo BC) och Elis Jacobsson (Glasrikets
KK). Första träffen blir i Värnamo den 30 april 2016, då man kommer att spela
landskapsmatch mot Halland, Östergötland och Göteborg.
Det blir inget träningsläger för juniorer 14-21 år i augusti i år.
6.7. Serieansvarig
Maire ska uppdatera blanketten för anmälan till serien och skicka vidare till Bert Hagman
och Christer Lundström.
Bert frågar Peter Lagerroos om vilka förändringar som gäller för damlag i Allsvenskan.
Christer kommer att skriva om slutspelen och en sammanställning av resultaten i
seriespelet på vår hemsida.
Det finns en del oklarheter om vad som gäller för uppskjutna matcher. Beslutades att
bordlägga frågan samt att Bert och Christer tittar vidare på detta.
6.8 Tävlingsansvarig
Johan Lantz kommer att lämna styrelsen den 6 juni 2016.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Rickard berättade om Eldsjälsprojektet som Stockholms Bowlingförbund arrangerar och
funderar på om detta kan vara något för SBBF att prova på. Han informerade även om
extra satsningar där man kan söka bidrag, både på SDF-nivå vid samarbete med en klubb
eller en hall och en damsatsning på elitnivå via Idrottslyftet.
6.10 Handikappansvarig
DM för funktionshindrade spelades den 12-13 mars 2016 i Eksjö bowlinghall.
6.11 Historieprojektet
Christer arbetar vidare med historieprojektet.
6.12 Representation
Jan och Maire deltog den 12 mars 2016 vid invigningen av RC Hotel i Jönköping och
uppvaktade med blommor. Jan deltog som representant för Svenska Bowlingförbundet.
Johan Lantz kommer att delta på Smålandsidrottens årsmöte i Jönköping den 8 april 2016.
Christer kommer att delta på Blekinge Idrottsförbunds årsmöte i Ronneby den 13 april
2016.
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6.13 Årsmötet
Lokal är bokad på Hotel Royal Corner den 6 juni 2016.
Eva ordnar priser till bästa herre, dam, pojk- och flickjunior. I samråd med Dannie väljs
en eller två stipendiater ut bland juniorerna.
Christer föreslog att anmälan till årsmötet ska göras via webben. Frågan bordlades till
nästa styrelsemöte den 24 april 2016.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 24 april 2016 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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