Möte HBF
Falkenberg
2006-02-22
Närvarande:

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

§1

Mötets öppnande

Gerth öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Speciellt Rose-Marie Johansson
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Protokollet lästes upp och godkändes.
§4

Skrivelser och rapporter

*

*

Mail från Christer Jonsson ang. nya möjligheter på vår hemsida.
Gerth har svarat.
Protokoll från SvBF
Mail från ”DIVA” ang. Dambowlingens Dag den 5 april.
Vår kontakt person Jeanette Otbäck
SISU och HIF har årsstämma den 21/3 på Högskolan i
Halmstad. Vi har 3 röster. Gerth, Tuula och Ruth åker.
Ny klubb i Halmstad, Team Bongo BK. Vi hälsar dem välkomna!

A

Serie o tävlingskom.

*

Oldboys DM är spelad i Halmstad. DM mästare blev
Ove Eriksson, Kungsbacka BK
Vi skall göra ett nytt försök med ”Mixed –DM” i Varberg, förslagsvis
Annandag Påsk 14/4. Gerth kollar med Niklas varefter Annette sänder
ut ny inbjudan.
OBS !!! FYLL I ALLA UPPGIFTER PÅ MATCHPROTOKOLLEN
INNAN NI LÄMNAR IN DEM !!!

*
*
*

*
B

Ungdomskom.

*

Distrikt-och Regionsfinaler Bowliaden kommer att gå i Ängelholm
den 11/3. Hallarna rapporterar in sina finalister själva.
Breddlägren är flyttade från den 11/3 till den 12/3.
Vid nästkommande tränar- ungdomsmöte bör vi lägga upp stramare
regler gällande bla. uttagning till Elit-gruppen.
Vi vädjar till klubbar att för rättvisans skull försöka att endast använda
nybörjare i nybörjarserier.
Förfrågan från Kungsbacka om de kan få anmäla ett ungdomslag i
Göteborgsserien kommande säsong, då de har problem med att
få föräldrar att ställa upp och köra på bortaresor.
Mötet avslog förfrågan.

*
*
*
*

C

Utbildningskom.

*

Klubbtränarutbildningen den 4-5/2 hade 18 st deltagare.
Nästa steg i utbildningen för dessa kommer att läggas den 11-12/8-2006

D

Handikappansv.

Tre Hjärtan i Halmstad frågar efter sina licenser. Gerth undersöker
E

Ekonomiansvarig

14 300,00 på föreningskontot
101 700,00 på Falkenbergs kontot
Påminnelse från Rejmer Bowling på faktura (banhyra 3-manna DM )Detta
ersattes av Oldboys DM eftersom 3-manna rätteligen skulle spelas i
Kungsbacka. (det var deras tur)
Mötet beslutar enhälligt ett ej betala, då vi endast sänt ut förfrågan om tider
och prisuppgifter till alla hallar .
F

Övrigt

Inget
§5

Rose-Marie Johansson redovisar ”Lokal organisation”

Rose-Marie går igenom bakgrund och syfte med projektet ”Lokal
Organisation”
Vi förklarar hur vi arbetar och hon kommer med tips. Bland annat hur
klubbar kan samarbeta med halltävlingar, nyrekryteringar mm.
Hon vill gärna ha med oss i projektet, därför söker vi nu någon som kan
vara Hallands kontaktperson.
§6

Redovisning och Beslut ang. Talangprojektet (TUP)

Se ungdom
§7

Beslut ang. godkännande av 300-serie.

Mötet godkänner följande 300-serie:
18/2-2006
18/2-2006
§8

Magnus Larsen, BS Bockarna
Roger Elfström, Team Kungsbacka

Varberg
Kungsbacka

Red. av konferensen i Södertälje. (Red. TUP, Ungdomsledarutbild. Mm)

Gerth, Tuula och Irene rapporterar från konferensen i Södertälje. Deras
föredrag om vårt ”Tupp” arbete fick mycket beröm.
§9

Beslut ang. förändring av DM-tävlingarna

Värmland har tagit fram ett DM-koncept vilket verkar vara bra.
Vi omarbetar det och tar fram ett styrelseförslag till årsmötet
§ 10

Beslut ang. Verksamhetsplanen (VI) för distriktet

Avstämning samt utvärdering sker i samband med bokslutet.
§ 11

Övriga frågor ( HBF 50-år 2007)

Diskussion ang. vårt 50-års jubileum 2007. Gerth har mailat Christer Jonsson
an.g om det finns intresse av att vi arr. något SM eller ev. årsmötet 2007.
§ 12

Verksamhetsberättelsen

Agne Jönsson, BK Safir och Harald Danielsson BK Nyhem har gått bort
300-serier se § 6

§ 13

Dag och plats för nästa möte

Varberg den 28/3-2006 kl. 18.30
§ 14

Mötets avslutning

Gerth tackar för visat intresse

_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

