Protokoll fört vid Gotlands Bowlingförbunds styrelsemöte den 22 mars 2016
Närvarande:
Christina Sander
Stefan Berg
Kjell Ripman
Birgitta Siltberg
Håkan Engström
Arvid Thomsson

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Arvid.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkändes.
§ 5 Rapporter:
a) Utbildning
Ev. en anmälan till Steg 2-utbildning i Växjö.
b) Serier
Inget nytt. Har fungerat bra.
c) Tävlingar
IK Pärlan har tagit fram en tävling till hösten i samarbete med Uncle Joe´s.
d) Ungdom
Arbetet med Team Gotland fortsätter. Magnus och Mia håller i det praktiska till
distriktsmatcherna i Stockholm den 1 maj. Birgitta har beställt tröjor. Vid nästa möte tas
team Gotland upp på nytt.
e) Rekrytering
Reglerna om hallicenser ska ändras. Förbundet bör försöka få med pensionärsföreningarna
och att de tecknar halllicenser. Förbundet fortsätter utreda frågan.
f) Hemsidan
Inget nytt.

§ 6 Förmöte inför årsmötet
Bestämdes att förmöte blir onsdagen den 27 april kl. 18.00 på Uncle Joe’s. På mötet tas frågor upp
om serierna, DM, sammanslagning till regioner och träningsläger.
§ 7 Årsmötet
Birgitta gör verksamhetsberättelse och Stefan sammanställningen över alla DM-resultat. Diskussion
om vem som bör bjudas in till mötet. Birgitta kontaktar ordföranden i Stockholm samt förbundets
representant i SvBFs styrelse.
Diskussion om budgeten för nästa verksamhetsår och vilket underskott som är rimligt. Extra
satsning bör göras på ungdomsbowlingen. Även diskussion om förslag till årsmötet vad gäller
bidrag. Rekryteringsstöd för nya bowlare där förbundet står för ungdomslicenser bör vara kvar.
Även bidrag till nya seniorlicenser bör prövas.
§ 8 Utmärkelser
Diskussion om utmärkelser och vilka prestations som bör premieras.
§ 9 Träningsläger
Arvid hör sig för om tränare. Träningslägret kan bli först till hösten. En diskussion bör tas med
Magnus och Mia om vad deras åsikt är i tränarfrågan för Team Gotland.
§ 10 Möte med klubbar
Återstår möte med Rederiet, VBK och Gotlands Veteraner. Möte med Veteranlaget blir den 16 april
i samband med klubbens årsmöte.
§ 11 Övriga frågor
- UPP kontaktperson
Arvid ingår i UPP-kommittén och kan inte vara kontaktperson för GBF. Han har anmält Håkan som
kontaktperson.
§ 12 Nästa möte
Datum för nästa möte bestäms efter mötet med klubbarna den 27 april.
Birgitta Siltberg
Ordförande

Arvid Thomsson
Justerare

Kjell Ripman
Sekreterare

