Protokoll fört vid Gotlands Bowlingförbunds styrelsemöte den
14 april 2015

Närvarande:
Kjell Ripman
Stefan Bergh
Birgitta Siltberg

§ 1 Mötets öppnande
Birgitta hälsade välkommen och öppnade motet
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§ 3 Val av Justerare
Stefan valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 4 Bidrag deltagande UPP-riksdagen
Tre ungdomar kommer att delta i UPP-riksdagen. Kostnaden är 3 000 kr per person och
bidrag kan sökas från Idrottslyftet med 1 500 kr.
Bestämdes att
 Förbundet bidrar med 1 500 kr för var och en av de som deltar.
§ 5 Ändring av förbundets stadgar
Mötet gick igenom Birgittas förslag till ändring av stadgarna. Förslaget skickas till alla
klubbar inför bowlingmötet den 22 april.
§ 6 Anmälningsavgift till Gotlandsserien och Reservlagsserien 2015/2016
Anmälningsavgifterna har tidigare varit 1 000 kr resp. 500 kr utom för innevarande säsong
då årsmötet i augusti beslutade att halvera dessa. Mot bakgrund av att förbundets ekonomi,
förutom av bidrag, är beroende av avgifter från klubbarna bör dessa tas ut med ”fullt”
belopp.
Bestämdes att
 Avgiften till Gotlandsserien ska vara 1 000 kr och Reservlagsserien 500 kr.
§ 7 Licensavgifterna
SvBF beslutar om licensavgifterna och fakturera klubbarna för dessa inklusive det belopp
som tillfaller distriktsförbunden.

 Bestämdes att de belopp som ska tillfalla Gotlands Bowlingförbund ska vara
följande.
a. Riks seniorer 100 kr
b. Riks juniorer 50 kr
c. Riks ungdom 0 kr
d. Distrikts seniorer 100 kr
e. Distrikts juniorer 50 kr
f. Distrikts ungdom 0 kr
g. Tävling seniorer 100 kr
h. Tävling juniorer 50 kr
i. Tävling ungdom 0 kr
§ 8 Årsmötet den 28 maj
Diskussion om förbundets verksamhetsberättelse, budget och GBF:s förslag till årsmötet.
Förslagen om att klubbarna kan söka bidrag bör villkoras på så sätt att klubben ska ha
lämnat årsrapport i Idrott Online, eftersom bidragen till förbunden är beroende av att
klubbarna lämnar årsrapporter.
Även diskussion om prisutdelningen i samband med årsmötet. Stefan beställer medaljer för
3-manna DM och Birgitta ordnar prisen till segrande lag i Gotlandsserien resp.
reservlagsserien.
§ 9 Arrangemang i Almedalen
Den 26 juni ordnas ett arrangemang i Almedalen kallat Föreningsbuffé. Om bowlingens ka
delta tas upp på mötet med klubbarna den 22 april. Uncle Joe’s har en bowlingbana modell
mindre som skulle kunna användas.
§ 10 Programpunkter till mötet den 22 april
Vid mötet ska förslaget till stadgar tas upp. Aktiviteter kommande verksamhetsår bör
diskuteras. Vidare diskussion om ev. förändringar av DM-tävlingarna, serierna m.m.
§ 12 Nästa möte
Vid behov hålls ett möte den 19 maj.
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