Möte HBF
Steninge 2015-12-08
Närvarande: Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson, Camilla Andersson, John Gustafsson, Kenneth
Persson, Patrik Andersson och Ulf Josefsson

§1

Mötets öppnande
Irene öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4

Skrivelser och rapporter
Inkommande och utgående skrivelser
 Nyhetsbrev från SISU Hallandsidrotten
 Protokoll 4 från Svenska BF
 FairPlay finns numera även på nätet
 Remiss om ny regionindelning
 SvBFs kontaktperson mot Hallands BF är numera Emma Magnusson från
Borås
 Slutredovisning av ungdomsverksamheten – Patrik Andersson skickar in
 Förslag om ny tilldelning av SDF-bidrag där Halland får en minskning med
5000 kr.
Rapporter
Serie- o tävlingskommitté
Hösten har förflutit bra. Enligt Ulf Josefsson har han bara behövt
resultatkorrigera en match samt flytta en.
Ungdomskommitté
- Reserapport avseende ungdomarnas resa till Irland ligger på hemsidan.
Resan var mycket lyckad och alla gick till final
- Breddläger kommer att hållas på lördag 12/12-15. 12 st anmälda hittills.
- Resa till Danmark planeras första helgen i mars 2016.
Utbildningskommitté
Steg 2-utbildning är på gång. Mer info kommer.
Handikappkommitté
Inget nytt
Ekonomi
Föreningskontot
Falkenbergskontot
Ungdomskontot

121 045,00
109 833,00
826,00

§5

Beslut ang. DM
3-manna DM pågår
Startavgiften i individuella DM bestämdes till 100 kr
Johan Helldén återkommer med starttid för U- och Jr DM

§6

Verksamhetsberättelse
Inget nytt

§7

Övriga frågor
Ulf Josefsson informerade om läget vad gäller ny hall i Halmstad. Tillfälligt
bygglov är sökt hos kommunen och svar väntas som tidigast kommande daga.
Möjligheten finns att en ny hall står klar till hösten 2016 men troligare vid nästa
årsskifte.
Årets Mixed-DMvinnare, Sanna Helldén och Magnus Larsen, kommer istället
för en fri start i Mixed-SM, som är nerlagt, att få bowlingcheckar för 1000 kr.

§8

Verksamhetsberättelsen
Inget

§9

Dag och plats för nästa möte
I Kungsbacka den 12/1 kl. 18.30

§ 10

Mötets avslutning
Irene avslutar mötet

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Camilla Andersson

