Protokoll nr.7 2015-2016

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 24 april 2016
Deltagare: Jan Wiede, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie Madsen,
Rickard Rudeberg, Pontus Büttner (suppleant), Linus Sjögren (styrelseelev), Christer
Lundström (adjungerad), Maire Wiede (adjungerad), Michael Unger (sammankallande,
valberedningen) och Thomas Hegnelius (valberedningen).
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 13 mars 2016 godkändes.
4. Bordlagda frågor
En eventuell uppstart av en distriktsförening diskuterades. Frågan bordlades till
konstituerande styrelsemötet den 6 juni 2016.
Bert Hagman och Christer Lundström har diskuterat hanteringen av uppskjutna matcher,
men är ännu inte klara med detta utan frågan bordlades igen.
Frågan om att införa anmälan till vårt årsmöte via IdrottOnline blev inte aktuell på grund
av att vi i år även har tagit emot bokningar av hotellrum i samband med detta.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 7 2015-2016 lades till handlingarna.
Två klot av märket Motiv har underkänts men får spelas med fram till den 30 juni 2016
efter dispens från SvBF.
1

Det har gått ut en inbjudan till Steg 3-tränarträff den 21-22 maj 2016.
Vi har fått en förfrågan från UPP angående sponsring av UPP-slaget. Vårt svar var att vi
kommer att betala för ett bestämt antal ungdomars deltagande, vilket senare preciserades
av ungdomskommittén till att gälla Team SBs deltagande.
Inbjudan till Team Talang har skickats ut. Eva Larsson har skickat in fyra nomineringar.
En skrivelse från SvBFs valberedning har skickats ut om önskemål till nomineringar av
lämpliga kandidater. Styrelsen har inga förslag.
Sören Berggren från SvBF har skickat förfrågan om våra påslag på licensavgifterna. Inga
förändringar gällande licensfakturering har beslutats denna säsong.
PM för kval Nationella serien har skickats ut.
Inbjudan till Nationella serien 2016-2017 har skickats ut.
Lena Sulkanen har av SvBF fått i uppdrag att utreda ett misstänkt brott mot Blå Bokens
regler om alkohol i samband med en match i vårt distrikt i nationella serien den 19 mars
2016.
Det har skickats ut information från SvBF inför nästa säsong, 2016-2017.
5.2 Övriga
Smålandsidrotten har skickat ut information om en kurs på högskolenivå, 7,5 hp, i
Entreprenörskap och verksamhetsutveckling.
Vimmerby BK har skickat in en skrivelse om att man vill ha en åsikt från förbundet
angående Blå Bokens alkoholpolicy kontra en enskild förenings ställningstagande. Frågan
har besvarats av styrelsen.
6. Rapporter
6.1. VU
Det har hållits två VU-möten. Det första angående att föreslå att årsmötet ska välja
Birgitta Lilja till hedersledamot. (Detta ändrades vid ett senare VU-möte till att fastställa
att Birgitta Lilja har utsetts till hedersledamot, enligt VU-beslut.) Det andra gällde ett svar
på Vimmerby BKs skrivelse till förbundet där vi hänvisar till att vi följer Blå Boken och
att det naturligtvis även gäller våra föreningar.
6.2 Ordförande
Landskapsmatchen mot Östergötland spelades den 9 april 2016 och Småland vann
överlägset.
Jan Wiede informerade om att Eva Larsson har bokat bowlinghallen i Växjö inför
individuella DM och att de tillsammans har satt ihop en inbjudan till densamma.
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6.3 Kassör
Margaretha Carlsson gick igenom den utskickade resultatrapporten och har även gjort ett
budgetförslag.
6.4 Sekreterare
Inbjudan till årsmöte, seriespel och individuella DM har skickats ut per brev den 15 april
2016. Noterades att Conny Edlund, JBS/Boys, har slagit distriktsrekord på både två och
tre serier individuellt, amerikanskt spelsätt, den 19 mars 2016.
6.5 Utbildningsansvarig
Nu är det snart dags för Steg 2 del 1 den 20-22 maj 2016. Den kommer att genomföras
samtidigt med breddlägret.
6.6 Ungdomsansvarig
En påminnelse behöver skickas ut till våra hallar om Gislelägret den 4-7 juli 2016.
30 april 2016 träffas nya Team SB i Värnamo och man börjar direkt med att spela match
mot Halland, Göteborg och Östergötland.
6.7. Serieansvarig
Christer Lundström kommer att göra en sammanställning av distriktets lag och lägga ut på
hemsidan angående vad som är aktuellt för uppflyttning/oförändrat/nedflyttning.
6.8 Tävlingsansvarig
Pontus Büttner meddelade att det just nu är nio anmälda till vårt individuella DM. En lista
över anmälda kommer att läggas ut på hemsidan.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Rickard Rudeberg sammanställer ett förslag angående distriktsförening till det
konstituerande styrelsemötet den 6 juni 2016.
6.10 Handikappansvarig
Inget att rapportera.
6.11 Historieprojektet
Christer arbetar vidare med historieprojektet.
6.12 Representation
Johan Lantz deltog på Smålandsidrottens årsmöte i Jönköping den 8 april 2016. Christer
Lundström deltog på Blekinge Idrottsförbunds årsmöte i Ronneby den 13 april 2016.
6.13 Årsmötet
Arbetet med verksamhetsberättelsen pågår.
Michael Unger redogjorde för valberedningens arbete.
7. Övriga frågor
Våra avgifter i distriktsserien behöver ses över inför säsongen 2017-2018.
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8. Nästa möte
Konstituerande styrelsemöte i Växjö måndagen den 6 juni 2016 direkt efter årsmötet.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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