Möte HBF
031015
Kungsbacka
Närvarande: Gerth Andersson, Ruth Bengtsson, Annette Johansson,
Jeanette Otbäck, Jan-Olof Johansson , Jan Persson
och Irene Henriksson
§1

Mötets öppnande
Gerth Andersson öppnar mötet

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes

§3

Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte lästes upp och godkännes.

§4

Rapport från SvBF:s årsmöte
Gerth och Irene rapporterar från årsmötet, bl.a kommer man att separera datumen för
övergång samt laganmälan. I framtiden kommer snitt/hcp att beräknas både på seriespel
samt tävlingar. Beslut osv. finns att läsa på SvBF:s hemsida.

§5

Skrivelser och Rapporter
a

Ingående skrivelser och e-post

*
*
*
*

Förfrågan från Stockholms BF om klubbarnas adresser
Förfrågan om utbildning ”Vidareutveckling N3sport” Mötet avböjer
Div. information från SvBF
Div mail ang. Ann-Charlotte Ottosson, Rantzau dispensansökan
Vilken äntligen är färdigbehandlad och godkänd.
Lång skrivelse från Stefan Sandinge ang. tidigare skrivelse, hemsidan
Gerth svarar, skriftligt denna gång
Skrivelse från Getinge BK ang. serieupplägg, hemsida, ungdomar mm.
Annette svarar
Mötet beslutar att lägga ut protokollen från månadsmöten på vår hemsida
efter förslag från Getinge

*
*

b

Utgående skrivelser

*

Information till hallarna ang. bl a eu spelsätt med banpoäng

Rapporter
a

Serie o Tävl. kom.

*

Matchändringar Div 2 södra Götaland 3 Damer. Jasmine, Ängelholm
har önskat ändra matchtider. Berörda klubbar Team Kungsbacka
samt Cobra BT. Mötet godkänner

b

Ungdomskom.

*

Lämnat ut unbjudan till U-master Varberg. Samt serieprogram U-13 och
U-16 med matchnummer.
U-Master finalen är flyttad från december till maj. De två deltävlingar som
spelades i våras ingår i denna säsongs deltävlingar

c

Utbildningskom.

*

Ny ansvarig Gerth Andersson

d

Handikappansvarig

*

Inget

e

Ekonomiansvarig

*

124 884 på Föreningskontot
225 402 på Falkenbergskontot
Vi har fått licensfakturan: ca 154 000 skall betalas den sista oktober.

§6

f

Övriga rapporter

*

Inget

Beslut ang. omorganisation av styrelsen
Mötet beslutar en. Följande:
Efter mycket klagomål ang. ungdomshanteringen i förbundet har styrelsen med inrådan
från valberedningen valt att göra en omorganisation i styrelsen
Ny ansvarig för utbildningskommitteen blir Gerth Andersson.
En ungdomskommittee bildas med Jan-Olof Johansson som ordförande samt
sammankallande. Kommitteen består förutom av Jan-Olof av en representant
från varje hall i länet
Jan-Olof Johansson

ordf

Kenneth Erlandsson
Jan-Olof Johansson
Olavi Tossavainen
Catrin Linderoth
Stefan Jensen
Kent Karenwall

Hyltebruk
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Halmstad
Getinge

Mats ansvarar för barometern, ”Årets Bowlare” samt ”Årets Ungdom”
samt serieupplägget för våren.
Mats ombedes över lämna allt ungdomsmaterial till Jan-Olof
§7

Beslut ang. nybörjarserierna
J-O försöker få tag på Mats och undersöker om han har en
inbjudan klar. Den måste skickas ut omgående. Serien planeras starta
i Falkenberg den 1 november

§8

Beslut ang. ”ledarutveckling – utbildningsplanering”
Inget

§9

Beslut ang. fördelning av DM 2003-04
Kval i hemmahallen 10/11 – 7/12 2003
Finaler enl. följande:
Herr och Dam
Junior och Ungdom
Oldboys
Mixed
3-manna
Handikapp

27/12-2003
20/12-2003
7/2-2004
14-15/2-2004
6-7/12-2003
7/12-2003

Kungsbacka
Falkenberg
Varberg
Halmstad
Falkenberg
Hyltebruk

§ 10

Beslut ang. konf.-inbjudan
*
*

*

1-2/11 U-ledar Konferens i Skövde
Gerth och Jan-Olof representerar förbundet
6/11 SDF-träff på Katrineberg
Gerth och Irene representerar förbundet
6-7/12 Utbildningskonferens i Nässjö
Gerth representerar förbundet

Mötet beslutar att arvode skall betalas ut då man representerar förbundet vid konferenser
möten och utbildningar. Arvodet är 500.00/dag
§ 11

Övriga frågor
Klotvägningen under U-23 inbringade 920.00 till förbundet
Mötet beslutar att köpa in en fax till ungdomsansvarig
Gerth ombesörjer detta.

§ 11

Verksamhetsberättelsen
Mötet godkänner en 300-serie slagen av Lennart Svensson, Falkenbergs BS den 11/10-03
Börje Klang Halmstad har gått bort

§ 12

Dag och plats för nästa möte
Nästa möte hålles i Halmstad (kansliet städas ur) den 11/11 kl. 18.00

§ 13

Mötets avslutning
Gerth tackar för mötet

___________________
ordf. Gerth Andersson

____________________
sekr. Annette Johansson

