Möte HBF
Bua
2012-03-08
Närvarande: Irene Henriksson, Annette Johansson, Jan Persson, Stefan Sandinge,
Patrik Andersson, Gunilla Torkelsson, Jeanette och Camilla Andersson
§1

Mötets öppnande

Irene öppnar mötet
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänt med ändring.
§4

Skrivelser och rapporter

*
*
*
*
*
*

Div. info från SISU tex kurser.
Skrivelse till Superbowl i Varberg ang. att Irene och Ulf vill ha möte med
dem.
Protokoll från SvBF:s februarimöte.
Info. Från SvBF:s valberedning. Vi svarar att vi ej har några förslag.
Inbjudan till Folkrörelsens Arkiv´s årsmöte.
Mail från Sonja Jäine ang. att Irene är välkommen i en referensgrupp
där målet är att förbättra den demokratiska processen inom Svensk Bowling

A

Serie o tävlingskom.

*
*

Elit-SM går i Malmö och Bredd-SM går i Skövde
Info. Från SvBF ang. registrerade tävlingar.

B

Ungdomskom.

*
*

Team Talang, Patrik nominerar spelare och meddelar berörda klubbar.
Match mot Småland den 17/5 i Vetlanda. Inget läger denna gång.
Matchen spelas som AM seriematch med Banpoäng.
Distriktsmatch mot Göteborg/Bohuslän-Dal upp till 21 år spelas i
Kungsbacka den 26 maj
Breddläger den 10/3. 22 st är anmälda 
Nettan har kollat med SBHF ang. om förbundet kan köpa Bowlingcheckar”
för att dela ut tex. som priser. (Bl.a Elitgruppen nästa år) Det gick bra 
Gerths tävling kommer att spelas i Falkenberg den 21-22/4.
Inbjudan skickas ut omgående.

*
*
*
*
C

Utbildningskom.

*

SISU vill gärna att vi kollar med föreningar ang. utbildning

D

Handikappansv.

*

Vi skall skicka ut förfrågan om ev. slutspel till nästa års handikapp-serie
till alla lag.

E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot
§ 5

26 300,00
234 460,00

Beslut ang. DM

Ungdom spelar i Varberg den 3-4/3 och de övriga klasserna spelar i
Kungsbacka den 3-4/3 och 10/3 med final den 11/3.
Mixed-DM spelas i Halmstad den 25/3, 29/3, 31/3 – 1/4.
Silvertävlingar spelas i Halmstad den 17/5.
Förbundets rekommendation till klubbarna vid uttagning av spelare:
BITS Gå in på snitt på seriematcher innevarande säsong.
Detta är 4:e året vi spelar DM med gemensam kvalhall. Vi gör en
utvärdering som läggs fram vid årsmötet.
§6

Verksamhetsplanen

Inget
§7

Övriga frågor

Årsmötet är bokat den 4/6 kl. 19.00 på Björkkäng
§8

Verksamhetsberättelsen

Till årsmötet, ang. matcher i 4-manna serier, lagen vill ej ha dubbelmatcher
§9

Dag och Plats för nästa möte.

Varberg den 12/4-2012 kl. 18.30
§ 10

Mötets avslutning

Irene avslutar mötet

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Annette Johansson

