Möte HBF
040915
Kungsbacka
Närvarande: Gerth Andersson, Ruth Bengtsson, Annette Johansson,
Jeanette Otbäck, Gunilla Torkelsson , Jan Persson
Irene Henriksson och Tuula Jansson
§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
Ingående och utgående skrivelser och e-post
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Kolla att adresslistan på hemsidan stämmer
Gerth har skickat in anmälan om distriktserierna till SvBF
Skrivelse från Christer Jonsson ang. SDF-konferens
Resultatlista ”Semesterslaget” från Falkenberg
Dispensen för A-C Ottosson, är godkänd från SvBF
Mail från en mamma ang. prispengar från U-Master. Pengarna
fanns hos klubben.
Adresslista från SvBF
Skrivelse från Hallandia, ang. att de ej kan få tag på fler matchtröjor.
De önskar dispens att få spela i tröjor som är snarlika de ordinarie.
Mötet godkänner.
Sänk ribban för Barometern rapporteringarna till 850 herrar och 725 för
damer.
Sammanställning av kurser mailade till Christer Ellburg
Inbjudan till div. tävlingar under hösten. Tex. Junior o U-SM
Stafetten mm
Uppdaterat Verksamhetsprogram samt protokoll från SvBF
Bengt Larsson, Rekyl ny mailadress: bengtglarsson@spray.se
Ulf Schenkmanis samt Hans Andersson ordf. Upplands BF har gått bort.
Skrivelse från BK Pantern, där de minsann inte alls tänker betala någon
påminnelseavgift för sent betalda fakturor, vilka var 2 resp. 3 månader
gamla. Förbundet skulle vara mycket nöjda med att de betalades dagarna före
seriestarten. Beslut: enligt lag har man rätt att ta ut en avgift a50:-/st. vid
påminnelse varför avgiften kvarstår.
Rapporter
a

Serie o Tävl. kom.

*

Flyttning av matcher: Cobra BT – Nyhem samt Rekyl –
Falkarna F. Båda godkändes men rapport skall sändas till
Christer Lundström.

b

Ungdomskom.

*

Anmälan till U-serien samt Nybörjarserien är utskickade.
Anm. senast 22/9 !!! U-kom. har möte den 27/9. U-Master
håller på att sammanställas.
OBS!!! Kom ihåg att anmäla till Junior och Ungdoms-SM i
Hagfors.

c

Utbildningskom.

*

Gerth har skrivit ett förslag till konf. Den 26/9. ”Hur vi ska
arbeta vidare med ledarutvecklingen” Förslaget har blivit en
punkt SvBF:s SDF konferens.

d

Handikappansvarig

*

Inget

e

Ekonomiansvarig

*

Falkenbergskontot
Föreningskontot ca.

200 000.00
100 000.00

Licenserna är ej betalda till SvBF
f

Övriga rapporter
*

§5

Inget

Beslut ang. ”Motioner SvBF”
Genomgång av styrelseförslag och hur vi ska rösta på desamma.

§6

Beslut ang. ”SvBF´s årsmöte”
Gerth, Irene Tuula och Ulf åker. Tuula har erbjudit sig att köra

§7

Beslut ang DM och Silvertävlingarna
Kvalperiod för de ind. DM förutom Handikapp: 8 november till 5 december.
Förslag på finalhallar enl. följande:
Herr och Dam DM
Junior och Ungdom-killar
Junior och Ungdom-tjejer
Oldboys
3-manna
Mixed
Handikapp
Silvertävlingar

§8

Halmstad
Getinge
Hyltebruk
Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Falkenberg
Halmstad

6/1-05
7/1-05
7/1-05
13/2-05
11-12/12-05
12-13/2-05
5/12-04
5/5-05

kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30

kl. 9.30

Beslut ang. anmälan till Utbildning (Förb. On-line-Serieadm.)
Gerth och Kristian åker på utbildningen

§9

Beslut ang. Steg 3 – utbildningen
Vi ansöker om platser för GerthA, Magnus Bengtsson samt ev. 1-2 st.
ytterligare

§ 10

Beslut ang ansökan utmärkelse
Getinge ansöker förtjänsttecken. Silver för Ruth Bengtsson samt Guld för
Sivert Hyllsjö
Mötet godkänner.

§ 11

Övriga frågor
Inget

§ 12

Verksamhetsberättelsen
Ordf. i BK Vågen Ulla-Britt Pettersson har hastigt gått bort

§ 13

Dag och plats för nästa möte
Halmstad hemma hos Tuula den 12/10 kl. 18.30

§ 14

Mötets avslutning
Gerth tackar för visat intresse och avslutar mötet
___________________
ordf. Gerth Andersson

____________________
sekr. Annette Johansson

