Möte HBF
Kungsbacka
2019-11-26
Närvarande: Jan Werdelin, Mikael Olsson, Annette Johansson, Ulf Josefsson,
Stefan Larsen, Patrik Andersson, Irene Henriksson och Camilla Andersson

§1

Mötets öppnande
Jan öppnar mötet och hälsar alla välkomna ☺

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll 2019-10-01 godkändes och lades till handlingarna.

§4

Rapporter
a. SvBF
*
*
*

Ordförandekonferensen i Stockholm den 8-9/2. Jan W åker.
Skrivelse från SvBF ang. betalning av fakturor och SDF-bidrag.
Licensavgiften för Seniorer höjdes på Årsmötet med 30:-

b. Serie / Tävling
3-manna DM är snart färdigspelat. Dåligt med startande lag.
Anmäl Era lag 😊
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 7-8/3
Getinge
Kungsbacka

Nettan kollar med hallar och tider och tar fram förslag/inbjudan till nästa möte
c. Utbildning
Utbildningskonferens i Stockholm den 9/11. Utbildningen blev inställd
SvBF anordnar utbildning för ledare till våren.

d. Ekonomi
Falkenbergskontot
Föreningskontot
”Ungdomskortet”

110 094,10
8 410,64
2 936,93

Styrelseförslag, höjning av licensavgifter.
e. Ungdom
Patrik redogör för resorna under november. Ungdomarna var jättenöjda och
skötte sig som vanligt jättebra 😊
Dublin, Linnéa kom 5:a, och Sunny kom 5:a
Paris, Linnea kom på 16: plats.
Reseberättelse kommer finnas på hemsidan.
Fråga från Sara ang. subvention av Junior Masters i Kungsbacka. Kassör och
Patrik går igenom ungdomsbudgeten.
Diskussion kring framtiden för Team Halland
f. Parabowling
Jan har haft kontakt med Paraförbundet ang. vår Para-verksamhet.
Vi skall försöka få till en träff/tävling för dem under våren 😊
§ 6

Verksamhetsplan
Sisu driver ett projektet, ”Samsyn och Samverkan idrott i Halland”.
Jan kontaktar Jan-Olof, Sisu ang. att vi vill lägga aktiviteten den 8/3-2020.
Vi ser stor nytta av samarbete med Sisu.
Stefan rapporterar från samverkansdagen ”Idrottforum” som hölls den 22-23/11
i Varberg. Sisu, RF, Kommuner samt föreningar var representerade.
Protokoll från extra möte med Sisu, kommer läggas på hemsidan.

§7

Beslutsfrågor
Mötet beslutar att vi ansluter oss till projektet. ”Samsyn och Samverkan idrott i
Halland”
Mötet beslutar att vi skall initiera en aktivitet där vi bjuder in alla föreningar.

§8

Övriga frågor
a. Web-frågor
Niklas har uppdaterat hemsidan 😊 Ulf och Niklas har uppdaterat och städat en
hel del på sidan. Men det finns mycket mer att göra.
Nettan skickar info ang. DM. Samt Verksamhetsberättelser.
Ulf tar fram ett avtal mellan Niklas och förbundet.

b. Information samt kommunikation
Inget
c. Ansökningar, bidrag mm
Inget
d. Övrigt
* Vi försöker i störta mån samåka till våra möten
* Ulf ber oss att var och en säga vad vi bör prioritera/arbeta med, med ett enda ord
Följande svar framkom:
* Rekrytering * Marknadsföring * Ledarutbildning * Engagemang
* Ungdomar * Nytänkande
* Prioritera

§9

e. Verksamhetsberättelsen
Styrelseförslag, höjning av licensavgifter
.
Nästa möte
28/1-20 kl. 18,30
Halmstad
Prel.
24/3-20 kl. 18,30
?

§ 10

Mötet avslutas
_________________________
Ordf. Jan Werdelin

____________________
Sekr. Annette Johansson

