Protokoll nr. 8 2016-2017

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 5 mars 2017
Deltagare: Michael Unger, Rickard Rudeberg, Margaretha Carlsson, Eva Larsson, Bert
Hagman, Dannie Madsen, Pontus Büttner 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 29 januari 2017 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Allt är nu klart inför vår årliga landskapsmatch mot Östergötland. Den kommer att spelas
kl.11.00 den 18 mars 2017 i Vilbergen, Norrköping.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 7 2016-2017 lades till handlingarna. Glädjande nog har vi fått en ny
bowlingklubb, nämligen Jönköpings Golfklubb, som har startat en bowlingsektion.
5.2 Övriga
Smålandsidrotten har skickat ut inbjudan till årsmöte i Kalmar den 1 april 2017.
Smålandsidrotten har bjudit in oss till en SDF-dialog i form av en videoträff den 22 mars
2017 kl. 10.00. Vi har tyvärr ingen som kan delta.
Jönköpings läns folkrörelsearkiv har skickat ut inbjudan till årsmöte i Vetlanda den 12
april kl. 18.30.
Blekingearkivet har skickat ut inbjudan till årsmöte i Bräkne-Hoby den 22 mars 2017 kl.
18.00.
6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
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6.2 Ordförande
Michael Unger har deltagit på ordförandekonferensen den 11–12 februari 2017. Han
informerade kortfattat om det som diskuterades där.
6.3 Kassör
Margaretha Carlsson saknar startlistan till DM för parabowlare för att kunna stämma av
inkomna startavgifter. Maire Wiede kontaktaktar Ulf Nilsson angående detta.
En ekonomisk redogörelse kommer inom kort att skickas ut till styrelsen. Därefter önskar
Margaretha få in en budget från respektive sektionsansvarig senast en vecka innan nästa
styrelsemöte, den 23 april 2017.
Beslutades att avgifter för licenser, föreningar och lag på distriktsnivå ska vara
oförändrade.
6.4 Sekreterare
Inbjudan till distriktsserien och till vårt årsmöte kommer att skickas ut innan påsk.
DM-medaljer till individuella DM och höstens DM i 3-manna och Mixed kommer att
beställas inom kort.
6.5 Utbildningsansvarig
Eva Larsson informerade om att vuxenlägret i Gislaved den 25–26 mars 2017 är
fulltecknat.
Det har kommit in förfrågan om när nästa steg 2-utbildning ska hållas, men det går just nu
inte att bestämma något datum.
6.6 Ungdomsansvarig
Team SB kommer att spela distriktsmatch i Kungsbacka mot Göteborg-HallandÖstergötland den 25 mars 2017.
Eventuellt kommer det att hållas ytterligare ett ungdomsläger under våren 2017.
6.7. Serieansvarig
Bert Hagman informerade om att det inte har varit några större problem vad gäller
uppskjutna matcher.
Vad gäller frågan om protokollföring behöver vi sätta ihop en skrivelse till Svenska
Bowlingförbundet, vid det kommande fysiska mötet i Jönköping i maj, för att påtala att
det i nuläget inte fungerar som det är tänkt.
6.8 Tävlingsansvarig
Då det är övervägande flest antal deltagare anmälda i gruppen Oldboys/Oldgirls i vårt
individuella DM beslutades att justera samt lägga till ytterligare priser. För de fem bästa
placeringarna i Oldboys betalar vi ut 2000 kr (första plats), 1000 kr (andra plats), 700 kr
(tredje plats) samt valfri start i Smålandstouren (fjärde och femte bäste spelaren). I
Oldgirls betalar vi ut 1000 kr till bästa spelaren och valfri start i Smålandstouren till tvåan.
Om minst 20 deltagare anmäler sig till klassen Oldgirls justerar vi priserna ytterligare.
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Justeringen kommer att finansieras genom en omfördelning av pengar avsatta för
marknadsföring- och rekrytering.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
En påminnelse behöver skickas ut till klubbarna angående intresseanmälan för våra
planerade nätverksträffar. I nuläget är det endast tre klubbar som har anmält intresse.
Michael sätter ihop en skrivelse som ska skickas ut till klubbarna via kansliet.
6.10 Parabowlingansvarig
DM för parabowlare kommer att spelas den 11 mars 2017 i Gamleby. Enligt Ulf Nilsson
är det få anmälda.
6.11 Historieprojektet
Inget att rapportera.
6.12 Representation
Michael Unger har deltagit på ordförandekonferensen i Stockholm den 11-12 februari
2017.
Jan och Maire Wiede kommer att delta på Smålandsidrottens årsmöte i Kalmar den 1 april
2017.
6.13 Årsmöte
Prisutdelningen kommer att ske direkt efter lunchen. Samtliga finalister kommer att bli
bjudna på lunch. Rickard Rudeberg kontaktar Värnamo Bowlinghall för att undersöka
vilka alternativ som finns vad gäller mat och priser.
7. Övriga frågor
Frågan om att köra en ungdomstävling i distriktet med liknande utformning som Skånes
U23-tävling läggs tills vidare på is.
8. Nästa möte
Telefonmöte den 23 april 2017 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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