Protokoll fört vid Gotlands Bowlingförbunds styrelsemöte den 19 januari 2016
Närvarande:
Christina Sander (ersättare för ordinarie ledamot)
Kjell Ripman
Birgitta Siltberg
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Christina Sander.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkändes.
§ 5 Rapporter:
a) Utbildning
En inbjudan till steg 3-utbildning har kommit från SvBF. Troligtvis har vi ingen som är aktuell
till kursen. Birgitta kollar med Lottis för säkerhets skull.
b) Serier
c) Tävlingar
Gotland deltar med tre herrlag i 3.manna SM. Stånga har ingen möjlighet att skicka något
damlag.
d) Ungdom
Den 20 januari blir det ett nytt möte med Rosen och Stånga angående Team Gotland för
ungdomar.
e) Rekrytering
f) Hemsidan
Ett nytt avsnitt om Gotlands bowlinghistoria är på gång.
§ 6 Fördelning marknadsstöd
Marknadsstödet är på 7 000 kr. Birgitta kollar om Rederiet är i behov av stöd.
 Bestämdes att beloppet fördelas efter antal lag med fastlandsanknytning.
§ 7 Träningsläger
Tas upp på nästa möte då Arvid är med.

§ 8 Inbjudan till distriktsmatch för juniorer
Stockholms BF har skickat inbjudan till fyra distrikt om distriktsmatch för juniorer, som mailats
vidare till Stånga och Rosen. Birgitta tar upp frågan i samband med mötet om Team Gotland.
 Bestämdes att förbundet står för två tredjedelar av kostnaden för ev. deltagande.
§ 9 Inköp av nya vandringspokaler
Herrpokalen är i ganska gott skick och den skulle kunna behållas. Birgitta mailar förslag till nya
dam- och mixpokaler till alla i styrelsen för synpunkter.
§ 10 Möte med klubbar
Nästa klubb att möta blir Pärlan. Förutom de ”vanliga” frågorna bör frågan om regioner tas upp.
§ 11 Övriga frågor
- UPP kontaktperson
Tas upp på nästa möte då Arvid är med.
- SDF-konferens 13-4 februari
Birgitta deltar på konferensen. Arvid deltar, i vart fall delvis, genom UPP.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte blir den 16 februari kl. 18:00 på Uncle Joe’s.
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