Möte HBF
Falkenberg
2013-03-14
Närvarande:

§ 1a

Irene Henriksson, Stefan Sandinge, Pyzen Andersson, Jan Persson
Gunilla Torkelsson, Camilla Andersson, Patrik Andersson och Kaj
Lindh (valberedningen).

Mötets öppnande

Irene öppnar mötet
§ 1b

Sekreterare för mötet
Gunilla valdes som sekreterare för mötet

§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Godkänns på nästa möte
§4

Skrivelser och rapporter

*
*
*
*
*

Protokoll från SvBF:s månadsmöte.
SvBF önskar få in nomineringar till ny ledamot inför årsmötet.
Information från Scouterna ang. samarbete mot övergrepp.
Information från Idrottslyftet.
Inbjudan från SvBF: Regional utbildningsträff. Irene åker.
Inbjudan från SvBF: Uppriksdagen söker ungdomar.

A

Serie o tävlingskom.

*

Ulf och Irene har varit i Halmstad för planering av utbildningsträffar ang.
steg 1-utbildningarna som kommer anordnas till hösten. Inbjudan kommer
skickas ut till samtliga klubbar. Det kommer även att anordnas en
utbildningsdag nästkommande vår.

B

Ungdomskom.

*
*
*

3 st. ungdomar är nominerade till Team Talang
Isabella Linderoth har hoppat av Talanggruppen
1 maj spelar Halland distriktsmatch mot Småland i Nässjö. Spelarna åker
gemensam buss.
25 maj spelar Halland distriktsmatch mot Göteborg. Spelarna åker
gemensam buss.
Patrik söker fler ledare som kan ställa upp i de olika ungdomsgrupperna.
Det kommer inte att anordnas någon Breddgrupp i år p.g.a. för få ledare.
Gerths minnestävling kommer att anordnas, helg är inte klart p.g.a. vårens
slutspel. Vi återkommer med tid så snart som möjligt

*
*
*
*
C

Utbildningskom.

*

Se ovan under Serie o tävlingskom.

D

Handikappansv.

*

Handikapp-DM är färdigspelat. Resultat finns på vår hemsida

E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot

§ 5

100 823,00
157 491,00

Beslut ang. DM / Silvertävlingar
Mixed DM spelas i Getinge, anmäl er!!

Silvertävlingar spelas i Kungsbacka den 9/5 på Kristi Himmelfärdsdag
§6

Valberedningen

Kaj Lindh fick information om avgående medlemmar i styrelsen.
§7

Övriga frågor/Årsmötet

Årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelser från åren 1983-1985
saknas! Är det någon som har dessa handlingar så hör av er till Irene.
Rekyl fyller 30 år i år!
§8

Verksamhetsberättelsen
Inget att rapportera

§9

Dag och Plats för nästa möte.

I Halmstad (Camilla) den 10/4 kl. 18.30
§ 10

Mötets avslutning

Irene avslutar mötet

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Gunilla Torkelsson

