Möte HBF
Gullbrandstorp
2020-10-12
Närvarande: Jan Werdelin, Annette Johansson, Ulf Josefsson,
Stefan Larsen, Camilla Andersson samt Irene Henriksson

§1

Mötets öppnande
Jan öppnar mötet och hälsar alla välkomna ☺

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordning godkändes.

§3

Återkoppling från SvBF:s Årsmöte
Jan går igenom punkterna från SDF mötet samt SvBF:s Årsmöte
Protokoll samt övriga handlingar finns på Swebowl.
Årsmötet valde in en ny Ordförande, Jan Wiede, från Kalmar,
samt vår Sandra Granfeldt, från BK Hallandia som kommer arbeta med
rekrytering.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter
a. SvBF
*

Diverse rapporter och protokoll från årsmöte mm.
Vi går igenom materialet men inget som vi behöver behandla.

b. Serie / Tävling
Seriestarten har gått bra. Alla matcher är spelade. De flesta verkar hålla sig
till satta restriktioner.
Det har inte kommit ut något nytt eller ändrat säkerhetsprotokoll.
c. Utbildning
Patrik har gått etbf level 2 utbildning i Karlskoga 😊 Nu behöver han 200 timmars
praktik under 12 månader för att sedan göra ett praktiskt prov för att bli
certifierad level 2 tränare. Bra gjort 😊
Så fort vi får klartecken att börja köra GTU, bör vi kalla till utbildning.
Kanske tillsammans med ett annat distrikt?
Patrik har fått förfrågan om att hjälpa till med ungdomarna i Vågen och köra lite
teori mm. BK Vågen kan söka bidrag för att betala för sådan utbildning.
Irene pratar med Vågen.

d. Ekonomi
Falkenbergskontot
Föreningskontot
”Ungdomskortet”

110 149,17
94 861,14
1 523,93

Vi kan söka utvecklingsstöd till SDF:et tex för att utveckla Parabowlingen.
e. Ungdom
Talanggruppen består av 6 ungdomar och Sara och Per har haft ett läger i
Getinge. Två läger till är planerade under hösten.
Sara och Theo har varit på TSYA läger.
Vi hoppas att tävlingarna på Europatouren kommer igång under våren.
Irene har fakturerat klubbarna för deltagarna i Elit och Team Talang.
f. Parabowling
Jan blev invald i en Para-grupp på årsmötet.
Vi hoppas på hjälp och inspiration så att vi kan hitta på kul saker för våra Parabowlare 😊 Jan kommer kontakta alla föreningar i Halland.
g. Websidan
Niklas har uppdaterat adress-telefonlistor mm. Lagt in protokoll som saknats.
Vi ber fortfarande föreningar att se över så att kontaktuppgifterna vi har till Er
stämmer.
§6

Verksamhetsplan för Verksamhetsåret 2020-2021
Tävlingar
Silvertävlingar
3-manna DM
Mixed DM
Para DM
Ind DM
Junior o Ungdoms DM
Silvertävlingar

2020-11-01
2020-10-31
2020-11-07
2020-11-08
2021-02-13
2021-03-14
2020-03-28
Ej fastställt
Ej fastställt

Kungsbacka (gäller föreg. säsong)
Falkenberg
Varberg
Varberg
Kungsbacka

Rådslaget
Lång diskussion kring hur vi skall gå vidare samt vad vi skall rikta in oss på
efter vad Rådslaget kom fram till i mars.

Tyvärr så kom ju covid och allting stoppades.
Vi får hoppas att den goda uppslutning samt alla ideér som framkom på
mötet fortfarande finns kvar 😊
Vi har fått förslag från Jan-Olof, SISU på hur vi kan gå vidare, med gruppträffar
i våra hallar. Men förutsättningarna ser olika ut i hallarna så vi väljer
att bjuda in/kalla ordförande (eller den som är mest engagerad) i föreningarna
till ett möte.
Där vi behandlar frågor som:
-Seriefrågan, hur går vi vidare och vad är målsättningen,
Vi behöver ta tag i frågan snarast.
-Få fram/skapa utrymmen för aktiviteter. Hur lockar vi de nya bowlarna?
-Hur ser framtiden ut?
-Hur ska vi hejda utvecklingen som går brant nedåt, med licenser, lag osv.
§7

Möteskalender för kommande verksamhetsår
2020-11-09

Varberg

kl. 18,00

Förslag:
2020-12-15
§8

Skepparstugan

Övriga frågor
Skrivelse från spelare i BS Bockarna ang. händelse vid match i Helsingborg.
Stefan pratar med vederbörande samt BS Bockarna.
Förbundet gör ingen åtgärd.

§9

Inbjudan till möte Hallands Arkivförbund.
Ulf skall dit ändå så han representerar oss 😉
.
Verksamhetsberättelse
300-serie
Magnus Öberg, Halmia BS

2020-09-26

Mölndal

Claes Bergqvist, BK Team Kungsbacka har gått bort.
§ 10

Nästa möte
2020-11-09

§ 11

Varberg

kl. 18,00

Mötet avslutas
_________________________
Ordf. Jan Werdelin

____________________
Sekr. Annette Johansson

