Möte HBF
041111
Falkenberg
Närvarande: Gerth Andersson, Ruth Bengtsson, Annette Johansson, Jeanette Otbäck,
Gunilla Torkelsson , Kristian Möller, 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
*
*
*
*
*
*

Skrivelse från SvBF ang. registreringar
Nyhetsbrevet från SvBF
Inbjudan till SDF-träff 18/11 i Halmstad
Varberg har ny mailadress: info@varbergsbowlinghall.se
Årsmötesprotokoll från SvBF
Inbjudan till DM utskickat till klubbarna

Rapporter
a

Serie o Tävl. kom.

*
*

Div. mail ang. Barometern. Gerth rättar till felaktigheter.
Så fort serierna är färdigspelade och de nya serierna klara
ordnar serieansvarig nya hallscheman.

b

Ungdomskom.

*
*
*
*

U-Master i Hylte hade 58 st deltagare.
Nybörjarserien samt U-15 serien startar i slutet av november
U-Master i Halmstad den 28/11
Tuula rapporterar från U-ledarkonferensen i Skövde.
Stefan Linderdal är ”talangchef” och Stefan Yngström är ny
landslagscoach för juniorerna.
Halland, Skåne och Blekinge ska jobba ihop regionalt med
Bredd, Talang och Elit. Start för detta samarbete är beräknad till
hösten 2005.
U-läger i Falkenberg kommer troligtvis att äga rum 27-28 december.
Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.
U-Master finalen kommer att gå den 7 maj 2005 i Falkenberg
Kolla vad vad vi ska ha i prispengar i finalen..
Till Bowliaden är följande hallar bokade: Kungsbacka, Falkenberg,
Halmstad och Hylte. Undersök om Varberg ska vara med!

*
*
*

c

Utbildningskom.

*
*

Kursplaneringen för säs 04-05 är reviderad.
”VIS-Gruppen” har möte i Valhalla den 16/11. Gerth och Tuula åker.

d

Handikappansvarig

*

Inget

e

Ekonomiansvarig

*

Falkenbergskontot
Föreningskontot ca.

120 000.00
24 000.00

Licenserna är nu betalda till SvBF
f

Övriga rapporter
*

§5

Inget

Beslut ang. Verksamhetsplan för distriktet
Vi ska ta fram mål till en verksamhetsplan för vårt distrikt. Ska vara klart 31/12-04

§6

Beslut ang. Fakturering i framtiden
Från nästa säsong kommer SvBF att fakturera klubbarna för licenserna, anm. avgifter
osv. SvBF:s förslag är att de fakturerar hela summan för licenserna och att förbundets
del betalas ut med 75% i september och 25% i november. Mötet beslutar att gå med på
SvBF:s förslag men att vi själva fakturerar föreningsavgift och distrikts-serie-avgifter.

§7

Beslut ang Steg 3 - utbildning
Vi har fått oss tilldelade 4 platser till utbildningen. Gerth ska undersöka om vi kan
få med vår 5:e sökande också.

§8

Beslut ang. flyttning av fax.
Faxen är installerad hos Tuula

§9

Beslut ang. inköp av inventarier
Datan håller på att uppgraderas, saknas ”bara” en cd som är bortkommen i posthanteringen.
Alltså snart ska mailen vara igång igen.

§ 10

Beslut ang jourer vid DM-finaler
5/12 HCP-DM
11-12/12 3-manna DM

§ 11

Falkenbergs Alliansen
Kolla med Niclas i Varberg

Övriga frågor
Inget

§ 12

Verksamhetsberättelsen
Inget

§ 13

Dag och plats för nästa möte
KUNGSBACKA den 8 dec kl. 18.30

§ 14

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

____________________
sekr. Annette Johansson

