Möte HBF
Halmstad/Gullbrandstorp
2015-04-13
Närvarande:
§1

Irene Henriksson, Annette Johansson, Lars Nilsson
Gunilla Torkelsson, Camilla Andersson, och Patrik Andersson

Mötets öppnande

Irene öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Pär Svensson SvBF skulle närvara men hade fått förhinder och kunde inte närvara
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes
§4

Skrivelser och rapporter

*
*
*
*
*

Nyhetsbrev från SISU. Info om diverse kurser mm.
Inbjudan till en Steg 3 träff.
Inbjudan att delta i en arbetsgrupp inom SvBF.
Behandla ekonomi/regioner.
Inbjudan till Individuella SM
Årsstämmor för SISU/HIF i Varberg den 27/3. Irene och Gunilla deltog.

A

Serie o tävlingskom.

*

Serierna är färdigspelade och kvalspel väntar för flertal lag.
Fredag den 17/4 skall första helgens spel vara utlagt på Swebowl.
Ha koll på var Ni skall kvala och när 

B

Ungdomskom.

*

Patrik planerar för nästa säsong.
Junior Masters är spelad i Eskilstuna.
Johannes Svensson, BKF Falkenberg och Martin Weideborn
gick till final och där slutade Johannes Svensson på en 5:e plats 

C

Utbildningskom.

*

Steg 2 utbildning planeras till hösten.

D

Handikappansv.

*

Serien är snart färdigspelad.
I år bjuder vi in till avslutning för de funktionshindrade.
Den 3/5 blir det spel och Tacobuffé i Kungsbacka.
Prisutdelning för serien kommer att hållas. Inbjudan är utskickad.
Vi hoppas på många deltagare 

E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot
Ungdomskontot

64 557,00
109 833,00
826,00

§ 5

Beslut ang. DM

Ind. DM Herr, Dam, Junior och Oldboys/girls
Ungdom samt Handikapp är färdigspelade.
Resultat finns på hemsidan samt på Swebowl.
Diskussion kring fortsatt DM spel. Intresset är lågt.
Vi har nu testat ”Västergötland-DM” under några år.
Skall vi återgå till kval i hemmahall? Hur kvoterar vi finalister?
Skall vi ha ”enkät” på årsmötet, facebook?
Silvertävlingar
Falkenberg 14/5
Inbjudan kommer inom kort.
§6

Årsmöte

Kommer att hållas den 2/6 på Björkäng.
Inbjudan kommer inom kort
§7

Övriga Frågor

Då protokollet är färdigskrivet mailas det ut till styrelsen samt till
vår SvBF representant, för närvarande Pär Svensson.
Vi lägger in datum för nästa styrelsemöte på vår hemsida under
”Förbundet”
§8

Verksamhetsberättelsen

Lägg till en punkt på Föredragningslistan
§ 22 Information om Ungdomsverksamheten
§8

Dag och Plats för nästa möte.

I Falkenbergs Bowlinghall den 7/5 kl. 18,30.
§ 10

Mötets avslutning

Irene avslutar mötet och Camilla bjuder på mycket god middag 

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Annette Johansson

