Möte HBF
Falkenberg
2016-04-05
Närvarande: Irene Henriksson, Camilla Andersson, Gunilla Torkelsson, Lars Nilsson och Patrik
Andersson.

§1

Mötets öppnande
Irene öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från 2016-03-03 godkändes

§4

Skrivelser och rapporter






A

Klubbarna bör uppdatera sina hemsidor i juni pga LOK-stöd. RF kommer att
uppgradera hemsidorna via Idrottonline
Information från SvBF om att de underkända Jackalkloten ges dispens i Sverige tom
2016-06-30
Affisch på bla Martin Larsen och Jesper Svensson har skickats ut till hallarna och ska
sättas upp.
UPP-tävling är på gång. Man söker pengabidrag från förbunden. Hallands BF säger
nej utan satsar istället våra pengar på ungdomarna och de som ev vill delta.
Inbjudan till HallandsIdrottens årsstämma som går av stapeln den 9 april.

Serie- o tävlingskommitté

* Serierna är snart färdigspelade och endast kvalmatcher kvarstår. I övrigt inget nytt.

B

Ungdomskommitté

* Gustav Gunnarsson vann tävlingen som hallandsungdomarna var och spelade i
Danmark. Han slog ut flera danska storfavoriter och går numera under namnet
”Danskdödaren”, se reportage i Hallands Nyheter.
* Hallands BF kommer att nominera Gustav Gunnarsson och Oscar Svensson till Team
Talang.
* Distriktsmatch den 30 april i Värnamo. 4 killar och 1 tjej kommer att delta.
* 14 maj är det distriktsmatch i Falkenberg för 8-mannalag med 6 killar och 2 tjejer.
Hallands BF betalar 80 kr/st för mat
* Patrick Andersson räknar på en resa till Dublin i höst. Utgångspunkten är 6 deltagare
och 2 ledare med en egen insats på 1000 kr. Totalt uppskattad kostnad är 30 000 kr
minus egen insats på 6 000 kr. Kostnaden på 24 000 kr ska ingå i budgeten som läggs.

C

Utbildningskommitté

Vid steg 1-utbildning den 13 mars i Falkenberg deltog 7 st. Steg 2 planeras preliminärt till
september.
D

Handikappansvarig

* Alla resultat är inrapporterade och 4 omgångar kvarstår. Lars Nilsson hör med Anette
om eventuell cup i likhet med förra året.
E

Ekonomiansvarig

Föreningskontot
Falkenbergskontot
Ungdomskontot
§ 5

80 062,48
109 929,20
936,65

Beslut ang. Silverkäglan, sammanfattning DM
Silverkäglan kommer att spelas i Kungsbacka den 5 maj. Annette ordnar inbjudan.
Vid Ungdoms-DM i Varberg deltog 18 st, 9 juniorer och 9 ungdomar. Hallen stängde
anmälan och tog endast emot spelare under lördagen.
Vid Handikapp-DM i Getinge deltog 11 st

§6

Årsmöte
Irene undersöker nya alternativa datum för årsmötet på Björkäng. Mer info och inbjudan
kommer.

§7

Övriga frågor
Inbjudan har kommit till en Steg 3-tränarträff för befintliga tränare. Träffen är
obligatorisk då senaste utbildningsmaterialet ska gås igenom. Hallands BF kommer att ge
Patrick 18,50 kr/mil i körersättning samt 1000 kr i deltagaravgift. Utbildningen är den 2122 maj i Hagfors
Rekyl har ansökt om nålar och förtjänsttecken
En fråga har kommit från Getinge om användandet av scorekort. Vi hänvisar till Blå
Boken § D215 och 216.

§8

Verksamhetsberättelsen
300 Kristinan Botin
300 Lars Nilsson
300 Anders Nilsson
300 Fredrik Abrahamsson

§9

BK Trippel
BK Trippel
BKF Falkenberg
BK Trippel

Varberg 2016-01-16
Varberg 2016-03-19
Varberg 2016-03-19
Varberg 2016-03-20

Dag och Plats för nästa möte.
I Kungsbacka den 26 april kl. 19.00

§ 10

Mötets avslutning
Irene avslutar mötet

____________________________
Ordf. Irene Henriksson

____________________________
Sekr. Camilla Andersson

