Möte HBF
Falkenberg
2019-10-01
Närvarande: Jan Werdelin, Mikael Olsson, Annette Johansson, Ulf Josefsson,
Stefan Larsen, Patrik Andersson och Camilla Andersson

§1

Mötets öppnande
Jan öppnar mötet och hälsar alla välkomna ☺

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§3

Jan-Olof Johansson SISU
Vi har bjudit in Jan-Olof Johansson från SISU Idrottsutbildarna.
Bowlingen behöver ju öka sina aktiva bowlare, framförallt barn/ungdomar samt
tjejer/kvinnor. Vi undrar hur SISU kan hjälpa oss…
Jan-Olof berättar lite om hur Idrottsrörelsen har förändrats. Att det tyvärr inte
finns så många ”Eldsjälar” i föreningarna nu som det fanns för några år sedan.
De jobbar mycket med Spelar-, Ledar-, samt Föreningsutveckling
Strategi 2025 Svensk Idrott, Världens Bästa, innehåller 5 st ”utvecklingsresor:
En moderna föreningen engagerar, En ny syn på träning och tävling, Ett stärkt
ledarskap, Inkluderande idrott för alla och Jämställdhet för en framgångsrik idrott.
En ny ”Samsyn” där olika idrotter skall börja samarbeta i Halland
”Rörelseglädje”, samverka med skolor.
Föreningar kan söka verksamhetsstöd via Idrottslyftet hos SvBF.
Mötet beslutar om att boka in ett extra möte med Jan-Olof, som endast handlar
om vårt eventuella samarbete med SISU. Jan bokar tid och återkommer.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll 2019-08-27 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter
a. SvBF
Protokoll från SvBF nr 1
Jan har varit i kontakt med GS Lena Sulkanen ang. BITS 2.0
b. Serie / Tävling
3-manna DM är bokat i Kungsbacka, tävlingsansökan är inskickad och Inbjudan

ligger ute på Facebook. Inbjudan skall även in på hemsidan samt mailas till hallar
och de klubbadresser vi har.
Planering av DM tävlingar. Preliminär plan nedan:
Mixed
3-manna
Ind. DM
Junior o Ungdom
Para
Silvertävlingar

Falkenberg 9/2 kl. 13,00 och 17/2 kl. 18,30
Kungsbacka 6/11 , 10/11 , 7/12
Falkenberg 15/3 kl. 10,00
Varberg
Getinge
Kungsbacka

Nettan kollar med hallar och tider och tar fram förslag/inbjudan till nästa möte
c. Utbildning
Utbildningskonferens i Stockholm den 9/11. Ev. så åker Ulf J.
Utbildningen kommer även finnas via webben.
d. Ekonomi
Falkenbergskontot
Föreningskontot
”Ungdomskortet”

110 094,10
40 796,35
825,17

e. Ungdom
Planering samt bokning av Paris-tävlingen som äger rum i slutet på november är
klar. Allt är även klart inför Dublin-resan.
Planering inför Hollandsresan pågår. Patrik har ej möjlighet att åka med.
Han kollar lite och återkommer ang. det.
Team Sweden Youth Academy, Linnéa Andersson är med i Skånegruppen
och Sunny Östling är med i Smålandsgruppen. Båda grupper har haft läger.
Patrik Andersson är med som ledare i Skånegruppen 😊
Team Talang, som har haft läger i Falkenberg.
f. Parabowling
Jan har haft kontakt med de flesta hallar ang. Para-verksamheten men återkommer
när han har pratat med alla. Vi skall försöka få till en träff/tävling för dem under
våren 😊
§ 6

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019-2020
Bordlägges till nästa möte

§7

Genomgång av motioner årsmötet
Motioner uppläses och efter diskussioner sker omröstning. Resultatet får Jan med
sig till SvBF:s årsmöte.

§8

Övriga frågor
a. Utse web-ansvarig.
Niklas Waldemarsson har åtagit sig att sköta vår hemsida. Tillsvidare så mailar vi
allt material till Ulf som vidarebefordrar till Niklas.
b. Genomgång av offert från Trinambai
Vi röstar nej till offerten då priset var högt vi ser att vi kan få ungefär samma hjälp
via SISU.
c. Synpunkter på förbundets styrelsemöte
Jan skall åka på SvBF:s årsmöte och eftersom det är hans första möte så undrar
han om det är något han skall tänka på. Han fick några tips av Ulf och Stefan som
har närvarat vid många möten 😊
d. BHL-Ligan
Inbjudan har gått ut till klubbar så ingen åtgärd från förbundets sida.
e. Ansökningar bidrag mm.
Jan tar fram förslag på datum för styrelsemöte med Jan-Olof för vidare
diskussioner.
f. Övrigt
Inget

§9
§ 10

g. Verksamhetsberättelsen
Inget
.
Nästa möte
26/11-19 kl. 18,30
Kungsbacka
Mötet avslutas
_________________________
Ordf. Jan Werdelin

____________________
Sekr. Annette Johansson

