Protokoll nr.3 2016-2017

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 4 september 2016
Deltagare: Michael Unger, Margaretha Carlsson, Bert Hagman och Maire Wiede
(adjungerad).
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Mötets öppnande
Ordföranden Michael Unger öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 6 augusti 2016 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Datum för kval till individuella DM bordlägges till nästa styrelsemöte.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 1 2016-2017 lades till handlingarna. Där framgick att Skillingaryds BK har
begärt utträde. Även valberedningens förslag till förbundsmötet den 2 oktober 2016 har
skickats ut.
SvBF vill ha in nomineringar till Magnus Medalj.
Sören Berggren har betalat ut licenspengar till vårt förbund och vill ha in underlag för
fakturering av föreningsavgifter och avgifter till distriktsserierna.
5.2 Övriga
Smålandsidrotten har skickat ut en inbjudan till en träff för föreningar och SDF, och då
särskilt utbildningsansvariga. Vi kommer inte att delta.
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6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
Michael Unger meddelade att vår skrivelse till Svenska Bowlingförbundet, angående hur
vi önskar ändra nomineringen till Team Talang, skickades in den 18 augusti och är nu
vidarebefordrad till de ansvariga.
6.3 Kassör
Alla deltagare på Gislelägret har nu betalat in avgiften.
Vår sponsring av UPP-slaget består i att vi betalar tillbaka startavgiften till 4 deltagare.
6.4 Sekreterare
Tre deltagare är anmälda till årets SDF-konferens och förbundsmötet i Stockholm den 1-2
oktober 2016.
Vårt underlag för fakturering av föreningsavgifter och avgifter till distriktsserierna är
inskickad till Sören Berggren.
6.5 Utbildningsansvarig
Steg 2 del 2 hölls den 27-28 augusti 2016. Det var 6 deltagare.
6.6 Ungdomsansvarig
Den 20 augusti 2016 spelade Team SB match mot Halland och Göteborg. Denna gång var
det Göteborg som stod som värd.
Hanna Engberg, BK Cahoot, vann UPP-slaget i Jönköping. Hanna är en av våra duktiga
spelare i årets Team SB.
6.7. Serieansvarig
Bert Hagman informerade om en förändring i BITS. Nu ska man skriva in resultat i
division 6 utan hcp, och inte som tidigare med hcp. Det finns klubbar som tyvärr har
missat detta.
6.8 Tävlingsansvarig
Pontus Büttner kommer att skriva klart inbjudan till DM, som sedan ska skickas ut till
klubbar och hallar. Föreslogs att höja startavgiften till 700 kronor. Detta beslutades också
senare efter att ha förankrats med resten av styrelsen, då vi inte var beslutsmässiga på
själva styrelsemötet.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Inget att rapportera.
6.10 Handikappansvarig
Svenska Bowlingförbundet har beslutat att ”Bowling för funktionsnedsatta” från och med
nu ska heta ”Parabowling”.
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6.11 Historieprojektet
Inget att rapportera.
6.12 Representation
Michael Unger, Bert Hagman och Maire Wiede kommer att delta på SDF-konferensen och
förbundsmötet i Stockholm den 1-2 oktober 2016.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 9 oktober 2016 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Michael Unger
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