Protokoll styrelsemöte den 10 november 2016
Närvarande:
Christina Sander
Håkan Engström
Robert Gustavsson
Dan Segerlund
Birgitta Siltberg
§ 1 Mötets öppnande
Birgitta hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av mötessekreterare och justerare
Robert valdes som mötessekreterare och Christina att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
§ 4 Föregående protokoll
Eftergenomgång godkändes protokollet och lades till handlingarna.
§ 5 Rapporter
a) Utbildning
Steg 1-utbildningen kommer att hållas den kommande helgen.
b) Serier
Hitintills verkar det fungera bra med serierna.
c) Tävlingar
3-manna DM och Mixed är klara. Gotlandspärlan planerar en ny tävling i Uncle Joe’s
Matchplay den 5 december. Den här gången med 20 platser.
d) Ungdom
Angelica Levin, BK Rosen, vann andra omgången i GP-touren. I Junior League leder Stånga
och Rosen ligger på tredje plats.
e) Rekrytering
Se § 8.
f) Hemsidan
g) Ekonomin
Serieavgifterna och 3-manna är fakturerat.
§ 6 Team Gotland
Håkan går in som ledare i stället för Magnus. Ungdomarna ska träna på Uncle Joe’s den 4
december. En tjej har hoppat av och Tilde E går in i stället. Mia har förberett en hel den l inför
Hajen Cup den 11-12 december. Birgitta informerade om att pengarna i Idrottslyftet är slut så det är
oklart om förbundet får något bidrag till resan.

§ 7 Alternativ till licenspåslag
Diskussion om alternativ till licenspåslag. Ett alternativ skulle kunna vara att ta ut en avgift per
seniorlicens oavsett licenstyp och halv avgift för juniorer och ungdomar. Beslut skulle i så fall tas
på årsmötet om avgiftens storlek och ett nytt beslut om avgiften behöver höjas. Även ev.
pensionärsföreningar bör betala en avgift, om än betydligt lägre. Exempelvis 25 kr. Frågan måste
diskuteras med alla klubbar.
§ 8 Rekrytera pensionärsföreningar
Det är ännu lite oklart kring försäkringsfrågan för 65+. Birgitta undersöker detta. Dan börjar skissa
på ett förslag till utskick till pensionärsföreningarna. Vi kan börja prata med pensionärer om
fördelarna med att gå med i SvBF.
§ 9 Möte med klubbar
Birgitta mailar klubbarna och efterfrågar diskussionspunkter till ett stormöte. På ett möte bör tas
upp frågan om avgifter i stället för licenspåslag, information om regionfrågan och serierna. Birgitta
mailar även VBK för ett eget möte med dem.
§ 10 Nomineringar
Några nomineringar till Idrottsgalan har inte kommit. Några förslag till utmärkelsen Årets
Bowlingprofil har lämnats in.
§ 11 Gotlandsrekord
Dan har påbörjat arbetet med att få fram Gotlandsrekorden. Vi får utgå ifrån de uppgifter vi har och
bygga på allt eftersom.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte blir den 8 december kl. 18:30 på Uncle Joe’s.
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