Protokoll fört vid Gotlands Bowlingförbunds styrelsemöte den 15 september
2016
Närvarande:
Christina Sander
Robert Gustavsson
Kjell Ripman
Maria Eklöf
Dan Segerlund
Birgitta Siltberg

§ 1 Mötets öppnande
Birgitta hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Mia.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkändes.
§ 5 Rapporter
a) Utbildning: Inget att rapportera.
b) Serier: Stefan vill ha synpunkter på det preliminära programmet senast den 16 sept. Sedan
spikas programmet. Det återstår ännu att lösa hur rätt snitt läggs in automatiskt i BITS vid
matchrapporteringen.
c) Tävlingar: Måndagsklubben är i gång. Gotlandspärlans tävling startar preliminärt i
november. Robban tog upp frågan om förbundet kan subventionera startavgiften för
ungdomar. Mötet ansåg att det får vara upp till klubbarna själva och ev. hallen att
subventionera startavgifter för enskilda spelare.
För att få ännu fler DM-starter skulle vi återinföra 2-manna och ev. 4-manna. Birgitta och
Danne tar upp detta med Stånga IF.
Danne tar på sig uppgiften att bevaka distriktsrekord.
d) Ungdom: Mia och Magnus har problem med att få ihop 10 ungdomar med
utvecklingspotential till team Gotland, men det är ändå viktigt att 10 ungdomar väljs ut.
Mia undersöker om det finns intresse för 10 deltagare i Hajen Cup i Villbergen i

Norrköping. Mia och Magnus ska göra en budget för Team Gotland.
Rosen har anmält två lag till Junior League i Stockholm. Stånga har anmält ett lag.
e) Rekrytering: När SvBF har bestämt hur det blir med hallicenser kan vi påbörja arbetet med
rekrytering.
f) Hemsidan: Birgitta efterlyser förslag till information m.m. på hemsidan, samt med gamla
tidningsurklipp.
§ 6 Fördelning marknadsstöd
 Bestämdes att det extra marknadsstödet om 5 000 kr ska användas till ungdomarnas resor
och fördelas med 2 500 kr var till Rosen och Stånga. Birgitta informerar klubbarna.
§ 7 SvBFs årsmöte 1-2 oktober
Genomgång av motionerna till årsmötet.
 Bestämdes att GBF ska stödja motionen om två serier vid finalspel. Beträffande motioner
om förändrad poängberäkning i seriespelet togs ingen definitiv ställning. Argumenten som
framförs på årsmötet får styra. I övrigt delar GBF SvBFs uppfattning bortsett från
motionerna om regioner.
§ 9 Styrelsens verksamhet
a) Träningsläger: Mia har varit i kontakt med Christer Eklund som sagt ett pris per timma plus
resa och boende. Mia fortsätter diskussionen med honom. Först i början av nästa är det
realistigt att genomför ett träningsläger.
b) Möte med klubbarna: Mötet med rederiet var givande. De deltog med åtta spelare. Nästa
klubb blir VBK.
c) Team Gotland: se ovan.
d) Fler dambowlare: Ingen aktivitet för tillfället.

§ 10 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 13 oktober kl. 18:30 på Uncle Joe´s

Birgitta Siltberg
Ordförande

Maria Eklöf
Justerare

Kjell Ripman
Sekreterare

