Möte HBF
040211
Kungsbacka
Närvarande: Gerth Andersson, Ruth Bengtsson, Annette Johansson,
Jeanette Otbäck, Jan-Olof Johansson , Jan Persson
Irene Henriksson, Christian Möller .
§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

*

Skrivelse från Christer Jonsson ang. SBF:s Årsmöte den 25/9.
Han undrar om det finns förslag var det skall läggas. HBF avböjer
att arrangera mötet.
Lång skrivelse från Kenneth, Getinge med bl. fFrågor ang.. serieupplägg.
Gerth skall försöka svara men frågorna bör ställas till ”serie-ansvarig”
Bengt Larsson BK Rekyl har ny mailadress: bengtlarsson@spray.se
Cobra har flyttat match mot Team Bjuv.
Trippel har flyttat match F-lag
Protokoll från SBF:s januarimöte med bla. Utredn. Ang. licensavgifter
Ny klubb i Hallands Bowlingförbund, Playbowl Falkenberg
BK Vågen söker dispens för spelare i U-serien, Alexandra Glans.
Mötet godkänner.
Årsmöte 29/3 för Sisu och Hallands IF på Katrineberg. Gerth och Irene åker
Utg. Mail till Mats A ang. serier

*
*
*
*
*
*
*
*
Rapporter
a

Serie o Tävl. kom.

*
*

Det saknas ett flertal matchresultat !!! SKÄRPNING KLUBBAR !!!
Oldboys –DM finalen är spelad i Varberg. Jan-Olof Johansson Heberg
segrade.

b

Ungdomskom.

*

*

U-Master i Halmstad är spelad. Slutfinalen planeras att gå Varberg
i början av maj. 12 i varje klass går till final över 4 serier.
Prispengar enl. följande: 1:a 600.00 2:a 400.00 3:a 200.00 + att vi ska
försöka ordna varupriser till alla finalister.
Bowliaden.. Finalplatser fördelade enl. bilaga från Skåne.

c

Utbildningskom.

*
*

Tränarutbildningen ”steg 2” i februari är inställd
Förslag att utvidga vår höstkonferens den 14-15/8 med att bjuda in SDFstyrelser. Inbjudan måste gå ut i början av maj !!!

d

Handikappansvarig
*

e

Inget att rapportera

Ekonomiansvarig
*

ca
ca

25 500 på Föreningskontot
179 400 på Falkenbergskontot

Vi har fått en faktura från SBF på 40 000 ( U-23)

§5

f

Övriga rapporter

*

Inget

Beslut ang. anmälan distriksserier m.m
Vi skickar in anmälan till tävl. kom. att vi anordnar en Div 3 serie.

§6

Beslut ang. ”ledarutveckling – utbildningsplanering”.
TACK till alla som svarade på ”Tränar-enkäten” 19 av 20 svarade.
Formulären är skickade till SBF

§7

Beslut ang SM-finalerna 3-manna herr-dam

Överledare
Sekretariat
Klotvägning
Resultat / Data
§8

Falkenberg

Halmstad

Gerth
Nettan J o Nettan O
Fbg-Alliansen
Kristian Möller

Gerth / J-O
Janne ev Ruth o Jan
Halmstad klubbar ???
Stefan Sandinge

Beslut ang. SM – ansökan 2004-2005
Endast Falkenberg och Halmstad har visat intresse att arrangera SM
Falkenberg: 1. Dam-SM 2. Oldboys 3. Junior
Halmstad:
Mötet vidarebefordrar uppgifterna till tävl. kom.

§9

Övriga frågor
*
*
*

§ 10

Vid flytt av f-lagsmatcher så gäller ”karrantän” regeln för A-lags spelare för
den omg. matchen skulle ha spelats.
Ekonomisk ersättning till webansvarig diskuterades. Beslut tas av AU.
Se över matchtider tex. Dam super tvåan och övriga Div 2 serier med eu och
banpoäng. Gerth tar det vidare till Lennström.

Verksamhetsberättelsen
Inget att rapportera

§ 11

Dag och plats för nästa möte
Nästa möte hålles i Falkenberg den 2/3 kl. 18.30

§ 12

ALLA !

Mötets avslutning
Gerth tackar för visat intresse och avslutar mötet

___________________
ordf. Gerth Andersson

____________________
sekr. Annette Johansson

