Möte HBF
041019
Halmstad
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
*
*
*
*
*
*
*
*

Mail ang. ev. kandidater till RF:s förtjänsttecken, lämnas in senast 1/11 till
SvBF. Kriterier finns att hömta hos SvBF.
Förslag efterlyses på hur man ska fira SvBF:s 75-års jubileum.
Gerth och Krille har varit på utbildning på Bosön.
Förbundet online samt seriehantering.
Div utskick.
Protokoll från SISU
Ny klubb i Varberg: Playbowl Varberg
Fått in en del svar från hallarna ang. DM-tävlingarna.
Mail från Uffen Rehde ang. föredrag om bidragsansökningar.
Gerth kontaktar för mer information

Rapporter
a

Serie o Tävl. kom.

*

Falkenbergs HK har fått korrigerat till rätta snitt.

b

Ungdomskom.

*

*
*

Nybörjarserien är lottad. Lagen spelar 2 matcher/sammandrag
U-15-serien består av 3 lag vilka spelar med sammandrag.
U-Masters poängberäkning, 16 ,12, 10 samt 5 poäng till alla som deltager.
Bowliaden-final i Halmstad i april, Halland och Skåne.
Trän.läger i Falkenberg i mellandagarna.
Ev. en trän.dag någon dag i vår för de större ungdomarna.
U-Master, deltävling 1 i Hylte 30-31/10.
U-ledarkonf. 6-7/11 i Skövde. Tuula åker på den.

c

Utbildningskom.

*
*
*

Utbildning steg 2, dag 1 och 2 den 5-6 feb- 2005
Föreningsledarutb. ev 12-13/3 eller 19-20/3 2005
Utbildningsledarna har träff i Göteborg 16 november.

*
*

d

Handikappansvarig

*

Inget

e

Ekonomiansvarig

*

Falkenbergskontot
Föreningskontot

200 000.00
99 723.00

Licenserna är ej betalda till SvBF
f

Övriga rapporter
*

§5

Inget

Beslut ang. Verksamhetsplan för distriktet
Vi ska följa SvBS:s direktiv men vi inväntar mall från SvBF.

§6

Beslut ang. DM och Silvertävlingarna
Nettan skriver ut DM-inbjudan vilka distribueras till klubbarna snarast.

§7

Beslut ang Steg 3 - utbildning
Halland har anmält 4-5 st till utbildningen. Totalt är 56 st anmälda i hela landet.
Om förbundet ska betala utbildn. ska deltagaren vara till förfogande för förbundets
utbildningar, alltså kunna ställa upp och ha hand om kurser inom förbundet.
Annars får deltagaren stå för kostnaden själv.

§8

Beslut ang. flyttning av fax.
Vår ”U-ledar” fax kommer att installeras hos Tuula

§9

Beslut ang. inköp av inventarier
Erforderlig uppgradering av vår databas kommer att ske inom kort.

§ 10

Beslut ang inbjudan till jubileum
Getinge har jubileum den 29/10 kl. 19.00. Gerth är vår representant .

§ 11

Övriga frågor
Protokoll skickas ej längre ut till styrelsen, utan kan hämtas på vår hemsida.
Tuula tar fram ett fakturaförslag till nästa möte

§ 12

Verksamhetsberättelsen
300-serie slagen den 18/10 i Kungsbacka av Patrik Bergwall, Team Kungsbacka

§ 13

Dag och plats för nästa möte
Falkenberg den 10 november kl. 18.30

§ 14

Mötets avslutning
Gerth tackar för visat intresse och riktade ett tack till värden Tuula J. för att vi fick vara
hemma hos henne. Därefter förklarades mötet avslutat.
__________________________
_____________________________________
Gerth Andersson Ordf.
Annette Johansson Sekr.

