Möte HBF
040113
Varberg
Närvarande: Gerth Andersson, Ruth Bengtsson, Annette Johansson,
Jeanette Otbäck, Jan-Olof Johansson , Jan Persson
Irene Henriksson, Christian Möller och Jan Emanuelsson.
§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

Skrivelser och Rapporter
a

Ingående skrivelser och e-post

*
*
*
*
*
*
*

Kopia på BS Bockarnas svar på skrivelse/frågeformulär ang. Elit-SM osv.
Tidningen Bowlaren ges ut 6 gg/år
Ordf. Kenneth Persson Getinge BK har nytt tel.nr. 070-60 90 427
Sammanställning på SDF-träffar som varit 2003 från Hallands IF
RF sköter numera supporten för N3sport
SvBF, Christer Jonsson ang. årsmötesdag 2004.
Påminnelse IGEN att skicka in licensanmälan då ny spelare används vid
seriespel !!!!
Skrivelse från BS Bockarna ang. fel i matchprogrammet
Mail från en ”Sponsor-säljare”.. lämnas utan åtgärd
RF:s nya adress:
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus 114 73 Stockholm, 08-699 60 00
Anmälda från Halland till ”Bonus-gruppen” Christian Möller och
Magdalena Olsson
Mail ang. problem på förbundet online
Kenneth, Getinge ang. frågor matcher U-16
Ett flertal mail och tel.samtal ang. fel på Hallscheman och serieprogram

*
*
*
*
*
*
*
Rapporter

d

a

Serie o Tävl. kom.

*
*

Hallarna undrar om de ska följa hallschemat eller ”Serier-på-nätet”
Gerth skickar en skrivelse till Lennström
DM resultat ligger på Hemsidan

b

Ungdomskom.

*
*
*

Junior-Master har spelats i Varberg och Falkenberg. Mycket bra spel av
våra ungdomar och alla verkar vara nöjda.
Inbjudan till U-Master i Halmstad den 7-8/2 skickas ut till hallarna
Bowliaden Distriktsfinal skall vara spelad senast den 1 mars.
Janne samordnar resultaten från Hallfinalerna som skall vara
spelade senast den 1 februari

c

Utbildningskom.

*

Utbildningslägret den 29-30/12 i Falkenberg lockade 16 st ungdomar.
Det utbildades i ”Steg 1” och Diplom utdelades

Handikappansvarig

*
e

§5

En spelare startade i Handikapp-DM. Henrik Börjesson, Kungsbacka BK

Ekonomiansvarig
*

ca 24 700 på Föreningskontot
ca 175 400 på Falkenbergskontot

f

Övriga rapporter

*

Inget

Beslut ang. rekordanmälan
300-serie slagen den 8(-03 av Lars Brissman bk Nyhem
300-serie slagen den 23/11 av Rolf Karlsson BK Safir

§6

Beslut ang. nybörjarserierna
Anmälda till nybörjarserien: 9-12 år =7 lag och upp till 9 år = 2 lag
Vi får göra en serie med ev. något handikapp till de spelare som är under 9 år.
Ungdomskommiteen har möte den 21/1kl. 19.00. Mötet beslutar att överlämna till
dem att bestämma om ev. åldershandikapp.
U-ansvarig i Hylte, Kenneth Erlandsson kommer att ersättas av ny representant.

§7

Beslut ang. ”ledarutveckling – utbildningsplanering”
*
*
*
*

§8

Rapport från ledar.konf. i Nässjö.
Tränarenkät utskickad till berörda ledare i Halland.
Gerth har gjort en kursplan för 2004, tex. 14-15/8 ”Steg 2 och 3”
med Peppe Engström.
Inbjudan till klubb tränarutbildning steg 2 i Falkenberg 14-15/2.

Beslut ang. SM-finalerna 3-manna herr-dam
Finalerna går 20-21/3 Halmstad – Herr
20-21/3 falkenberg – Dam
Mötet beslutar att bordlägga ansvariga till feb. mötet
Gerth och Nettan ordnar inbjudan
Gerth kollar med hotell i Falkenberg

§9

Beslut ang. SM – ansökan 2004-2005

§ 10

Gerth sammanställer ansökningarna från hallarna. Beslut tas på feb.mötet.
Övriga frågor
ÅRETS BOWLARE
Poängbarometer för Herrar och Damer samt den nya för ungdomar. Mötet ber alla att
samla ihop statistik från ”sin” hall.

§ 11

Verksamhetsberättelsen
300-serier se § 5. Att ta upp på årsmötet: Endast en spelare i handikapp-DM.

§ 12

Dag och plats för nästa möte
Nästa möte är i Kungsbacka den 11/2 kl. 18.30

§ 13

Mötets avslutning
Gerth tackar för visat intresse och avslutar mötet

___________________
ordf. Gerth Andersson

____________________
sekr. Annette Johansson

