Möte HBF
Kungsbacka
2005-05-10
Närvarande:

Gerth Andersson, Jan Persson, Gunilla Torkelsson, Irene Henriksson
Ruth Bengtsson, Jeanette Otbäck och Annette Johansson

§1

Mötets öppnande

Gerth öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Protokollet lästes upp och godkändes
§4

Skrivelser och rapporter

*
*
*
*
*
*
*
A

HIF tackar för uppvaktningen vid deras 100-årsjubileum
Förfrågan från ett telekatalog-företag ang. annons
Vi har annonserat i Svensk Idrott ang. vårt årsmöte
Protokoll från årsmöte för HIF och SISU
Information ang. förbundet online
Nyhetsbrev från SvBF med diverse information
Diverse mail

Serie- o Tävlingskom.

Säsongens serier är till slut kompletta, och finns på hemsidan
Vi har haft Play-Off i Varberg och Kvalspel i Kungsbacka
Silvertävlingarna är spelade i Halmstad, resultat finns på hemsidan
B

Ungdomskom.

Resultat från U-Masterfinalen i Falkenberg finns på hemsidan
Ungdomsledarutbildning på Bosön den 29-31/7.
Ruth undersöker om Daniel i Getinge vill åka
Mötet har röstat fram årets Ungdoms-stipendiater

C

Emma Johansson
Caroline Weidbo

BK Monark
Cobra BT

Joakim Wikström
Fredrik Karlsson

Team Kungsbacka
Heberg BS

Utbildningskom.

Se § 10
D

Handikappansv.

Inget

E

Ekonomiansv.

På våra konton finns 132 000.00. Årets resultat är -16 697.00
Förbundet kommer fortsättningsvis endast använda sig av bankgiro
F

Övriga Rapporter

Inget
§5

Beslut ang. Talangutvecklingsprojektet: Finansiering av projektet

Mötet har en lång disk. om hur vi ska finansiera ungdoms satsningen.
Mötet får fram två förslag vilka lägges som styreleseförslag till årsmötet.
Förslag 1:1
Förslag 1:2
§6

Höj föreningsavgiften med 500.00
Höj licensavgiften med 25.00 för alla kategorier utom hcp

Beslut ang. HBS:s årsmöte (kallelse, utskick, styrelseförslag m.m)

HIF trycker vår verksamhetsberättelse och den tillsammans med inbjudan
skickas till klubbarna snarast.
Mötet diskuterar Team Kungsbacka och Cobra BT´s motion ang. dam-pyramiden
och ställer sig positiv till motionen.
Styrelsen har yttterligare ett förslag till årsmötet
För att få upp intresset för DM- samt Silvertävlingarna föreslår vi att förutom
sedvanlig plakett erhålles en fri start i SM i den kategori man spelat DM.
§7

Beslut ang. licensavgifter 2005-2006

Förslag på höjning med 25.00 för alla utom handikapp
§8

Beslut ang. svar serieutredningen

Vi lägger in omröstningen som en punkt på årsmötesagendan
§9

Beslut ang. utbildningsplan för distriktet

Revideras efter beslut ang. konferenshelgen
§ 10

Beslut ang. Konferens-helgen i augusti

Konferensen kommer att äga rum i Falkenberg den 13-14/8.
Alla aktiviteter är ej fastställda ännu.
VIS-gruppen kommer att ha konferens under helgen
§ 11

Övriga frågor

Mötet har godkänt följande 300-serier:
Kim Bolleby
Johnny Magnusson
Joakim Wikström
§ 12

Verksamhetsberättelsen

Inget

Team Kungsbacka
Team Pergamon
Team Kungsbacka

050416
050428
050501

§ 13

Dag och plats för nästa möte

På Hotell Strandbaden, Falkenberg den 8/6 kl. 18.00
§ 14

Mötets avslutning

Gerth tackar och avslutar mötet.
_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

