Möte HBF
031111
Halmstad
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.
Protokollhantering: Sekreterare →Ordförande→Hemsidan

§4

Skrivelser och Rapporter
a

Ingående skrivelser och e-post

*

Skrivelse från Bert Oscarsson, Bockarna ang. U-serier, att de ej fått veta att
Turbo 3 dragit sig ur U-13 serien och att vissa regelfrågor inte nått ut till
alla klubbar, tex. att man får ha två reserver.
Mötet beslutar att lägga ut regler för U-serierna på Hemsidan.
Div. från SvBF
Skrivelse ang. att Marcus Svensson FBS ej var med i resultatlistan U-master
i Kungsbacka.

*
*
b

Utgående skrivelser

*
*
*

Information till berörda klubbar att Turbo 3 ej ska vara med i U-13.
Skrivelse/Svar till Stefan Sandinge, Halmia
Skrivelse/Svar till Getinge

Rapporter
a

Serie o Tävl. kom.

*

Gerth kontaktar Anders Lennström, ang. serieansvarig i Götalandsgruppen
Klagomål har inkommit till vårt förbund från våra grannförbund ang. att
de ej fått de matchprotokoll de ska ha.

b

Ungdomskom.

*

Redogörelse från U-konferens i Skövde. 19 av 23 distrikt var representerade
Div. frågor togs upp bl.a kostnader att spela U-Master.
Tränar utbildn. Gul, Grön del osv. har bytt namn till Steg 1 o 2 osv.
Skicka ut prispengar från tävlingen i Kungsbacka samtidigt med Varberg
För att bl.a kunna göra U-Master Barometern med Masterpoäng behöver
vi allt ungdoms- material från Mats Augustsson

*
*
c

Utbildningskom.

*

Fortsättningen på Tränarutbildningen – Dag 3 och 4 är bokad den 14-15 feb
i Falkenberg. Inbjudan går ut till alla klubbar.
Vi läggar ut förfrågan på hemsidan ang. intresse för ”Föreningsutbildning”

*
d

Handikappansvarig
*

Inget

e

§5

Ekonomiansvarig
*

ca. 30 000 på Föreningskontot
ca. 175 000 på Falkenbergskontot

f

Övriga rapporter

*

Rapport från SDF-konferensen på Katrineberg

Beslut ang. Turbo-Draget
Turbo har fått avlag från SvBF att ha re-entry i sin tävling pga. att de ej har finalspel.
Turbo ombedes kontakta Isa, på SvBF och diskutera hur de ska göra då de redan
har skickat ut affischerna.

§6

Beslut ang. nybörjarserierna
Endast 8 lag är anmälda. U-kommittéen beslutar var och när de skall börja.
Troligtvis startar serien i januari.

§7

Beslut ang. ”ledarutveckling – utbildningsplanering”
Inbjudan från SISU ”Forum för utveckling” Inbjudan har även gått ut till klubbarna.
Mötet lämnar utan åtgärd.

§8

Beslut ang. fördelning av ansvariga DM 2003-04
Herr och Dam
Junior och Ungdom
Oldboys
Mixed
3-manna
Handikapp

§9

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

Nettan J och Nettan O
Gerth och Irene
Janne Emanuelsson
Jan-Olof
Fbg-alliansen
Jan Persson

Beslut ang. Action Jubal
Förbundet har fått förfrågan att anordna handikapptävlingen Action Jubal
i november 2004. Kungsbacka och Falkenberg tackar nej.
Vi frågar Halmstad om de är intresserade.

§ 10

Övriga frågor
*
*

Team Kungsbacka har bytt till vit matchtröja. Mötet godkänner
Hallands Idrottsförbund vill ha in förslag/ansökningar enl. följande:
Årets Idrottsförening
- Inget förslag
U-ledarstipendie 16-25 år - John Gustavsson, Turbo
Hallands- Junioren
- Inget förslag.
Om någon klubb har ett förslag är Ni välkomna att kontakta Gerth
De vill även har in redogörelse för kurser och utbildningar vi haft
under året, samt vår planering för säsong 04-05. Gerth ombesörjer detta.

§ 11

Verksamhetsberättelsen
Linda Löfqvist endast 18 år från Falkarna har gått bort.

§ 12

Dag och plats för nästa möte
Nästa möte är i Falkenberg den 3/12 kl. 19.00

§ 13

Mötets avslutning
Gerth tackar för mötet

___________________
ordf. Gerth Andersson

____________________
sekr. Annette Johansson

