Protokoll styrelsemöte Gotlands Bowlingförbund den 15 maj 2018 kl. 18:00
Uncle Joe’s
Närvarande:
Lisbeth Stenström
Birgitta Siltberg
Håkan Engström
Robert Gustafsson
Mikael Johansson
Simon Aldenroth
Kjell Ripman
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes av mötet.
§ 3 Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Håkan.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkändes av mötet.
§ 5 Valberedningens arbete
Valberedningen har hitintills förslag på en ordinarie ledamot och en suppleant, samt förslag på
omval av en av revisorerna.
§ 6 Ungdomsbowling
”Team Talang”: Birgitta mailar en påminnelse till Rosen.
UPP-slaget: Stånga har anmält fem ungdomar. Några föräldrar åker med och kommer även vid
behov att hjälpa till vid tävlingarna.
Team Gotland: Bestämdes att åldern för deltagande höjs från 18 till 21 år. Håkan och Micke
ansvara för att ta ut deltagare. I samband med Stångas läger med Peppe i sommar undersöks
möjligheten till träning även med Team Gotland.
Övrigt: Håkan föreslog att förbundet försöker rekrytera fler unga flickor. Stöd från SvBF och från
Idrottslyftet kan sökas för rekrytering.
§ 7 Utmärkelser Lovande ungdom
Diskussion om beslut om vilka som ska få utmärkelserna Lovande ungdom. Micke skriver
motiveringarna.

§ 8 Satsningar hösten 2018
Rekrytering: Särskild inriktning på unga flickor och damer.
Utbildning/kurser: Klotkunskap (ev. i samband med klotdemonstration), banläsning. Någon form av
träningsläger, men ev. först nästa höst.
§ 9 Årsmötet
Handlingar till klubbarna senast den 21 maj. ”Förmöte” med Ulf Sjöblom kl. 16.30. Diskussion om
hur vi får fler att delta. Bestämdes att mötet ska vara i restaurangen i stället för i bottenvåningen.
Simon bokar om lokal.
§ 10 Styrelsens förslag till årsmötet
Bestämdes att som förra året lämna bidrag till ungdomslicenser.
Förslag att årsavgiften för seniorer blir 100 kr.
Bidrag till startavgifter för ungdomar och juniorer. För att 5 000 kr ska räcka föreslås bidraget bli
30 % och för högst fem tävlingar per person.
§ 11 Budget, verksamhetsberättelse, årsredovisning m.m.
Diskussion om budgeten. Några bidrag kommer sannolikt att bli lägre, men bidraget från SvBF
högre pga. ökningen av antalet licenser. Till Team Gotland avsätts 20 000 kr exkl. bidrag. Även
övriga satsningar är exkl. ev. bidrag. Till Island Games avsätts 20 000 kr, eftersom det blir för sent
att göra en större avsättning till nästa årsmöte.
Förslagen till verksamhetsplan och årsredovisning godtogs.
§ 12 Motioner till SvBF
Inga förslag på motioner till SvBFs årsmöte.
§ 13 Gotlandsserierna
Fortfarande tid för anmälan av lag till nationella serierna. Därför är det svårt att uppskatta hur
många 6-manalag som är realistiskt. Att det blir en 4-mannaseie med hcp. är klart. Förslagsvis höjs
procentsatsen från 70 till 80-85 för att jämna ut skillnaderna mellan lagen.
Diskussion om regler mot ”toppning”. Bestämdes att tillämpa reglerna i Blå Boken men undanta lag
i div. 3 och i damserien. Förslag på skrivning:
För föreningar med lag (A-lag) i herrarnas div. 1 och 2 gäller följande angående föreningens lag i
Gotlandsserien utan handicap.
 I Gotlandsseriens näst sista och sista grundserieomgång samt ev. slutspel får ingen spelare
aktivt delta i både A-laget och i Gotlandsserien samma serieomgång.
 Spelare som i Gotlandsseriens näst sista grundserieomgång aktivt deltagit i sin förenings Alag får därefter inte delta i Gotlandsserien. Har A-laget ingen match den omgången gäller i
stället omgången innan.
§ 14 Ny 2-mannaserie?
Diskussion om hur en ev. 2-mannaserie kan läggas upp. Förslag till årsmötet, men detaljerna får nya
styrelsen utarbeta.
§ 15 Dataskyddsförordningen (GDPR)
Förbundet måste vidta en del åtgärder. Får tas upp med den nya styrelsen.

§ 16 Övriga frågor
Birgitta informerade om vad som kommit fram om Island Games.
§ 17 Nästa möte
Årsmötet den 31 maj på Uncle Joe’s.

Kjell Ripman
sekreterare

Birgitta Siltberg
Ordförande

Håkan Engström
justerare

