Möte HBF
Gullbrandstorp
2012-08-02
Närvarande:
§1

Irene Henriksson, Annette Johansson, Jan Persson, Stefan Sandinge,
Camilla Andersson, Patrik Andersson och Gunilla Torkelsson

Mötets öppnande

Irene öppnar mötet
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Årsmötesprotokoll är godkänt och påskrivet.
§4

Skrivelser och rapporter

*
*
*
*

Protokoll från SISU
Protokoll från SvBF
Förfrågan från Getinge ang. tolkning av regler vid betalning av licens
Irene har svarat. Regler finns på Swebowl.se
SvBF:s nyhetsbrev i Juni, handlar till stor del om de nya regler
vid uträkning av dynamiskt handikapp. Info finns på Swebowl.se

A

Serie o tävlingskom.

*

Info till förbundet ang. Swedish Bowling Cup. Hallar och klubbar
har inte fått någon info än…

B

Ungdomskom.

*

U-21 gruppen lämnas vilande i år då vi ej fick ihop tillsäckligt många
ungdomar
Elit-gruppen har 7 st
Talang-gruppen 7-8 st
Planerade träningsdagar för Elit 18/8 i Halmstad, 8/12, 9/3
samt 13/4
Planerade träningsdagar för Talang 19/8 i Halmstad, 9/12, 10/3
samt 14/4
Datum för Breddläger är ej bestämt.

*
*
*

Stipendieansökan har inkommit, Mötet beviljar en viss del av det sökta
beloppet.
Gerth´s Minnestävling kommer ev. att spelas i Jul-öppehållet.
GBG-Tour kommer att ha 8 ungdomstävlingar runt om i Göteborgsområdet
under säsongen 

C

Utbildningskom.

*

Steg 1 utbildning planeras i Getinge. Väntar in materialet.

D

Handikappansv.

*

*

Vi skickar ut inbjudan till årets ”Handikapp-Serie”
Det var endast något enstaka lag som svarade på förfrågan ang. om de
ville ha slutspel. Så vi kör utan i år också.

E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot
§ 5

10 300,00
154 462,00

Beslut ang. DM

Vi bokar datum och hall till 3-manna DM.
Diskussion kring hur vi skall göra med de andra DM.
Ska vi ha kvar eller ställa in??? Kommentarer emottages gärna !!!!
§6

Svenska Mästerskap

Mixed-SM kommer att spelas i Halmstad 31/10-4/11-2012
3-manna SM kommer att spelas i Kungsbacka den 9-10/3-2013
§7

Beslut ang. Seriestarten

Hallar som behöver protokoll vänligen kontakta förbundet.
§8

Övriga frågor

Förbundet har fått en bluff-faktura. Irene har bestridit och polisanmält
§9

Verksamhetsberättelsen

Ingemar Andersson, BK Rantzau har gått bort
Anne-Marie Andersson, KHIK har gått bort
Ungdomar som fått stipendium skall stå med i Verksamhetsberättelsen.
Gunilla väljs in som bokföringsmedhjälpare.
§ 10

Dag och Plats för nästa möte.

Falkenberg den 30/8-2012 kl. 18.30
§ 11

Mötets avslutning

Irene avslutar mötet och Camilla bjuder på en GOD PAJ 

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Annette Johansson

