Möte HBF
Via Teams
2021-02-08
Närvarande: Jan Werdelin, Annette Johansson, Ulf Josefsson,
Stefan Larsen, Patrik Andersson, Ingela Gunnarsson samt Irene Henriksson

§1

Mötets öppnande
Jan öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordning godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från mötet 12/10-2020 godkändes och lades till handlingarna

§4

Rapporter
a. SvBF
*

*

Protokoll från styrelsemöte samt inbjudan/föredragningslista
till Extra Förbundsmöte samt Ordförandekonferensen 21-02-16
Vi går igenom materialet och Jan får med sig följande till mötet
Vi röstar på Skånes förslag ang. Div 3
HBF föreslår att om serien inte kommer igång 6-7/3 så skall den
starta om /spelas ny serie till hösten.
Den 15/3 tar vi beslut om hur vi gör med vår Hallands-serie.

b. Serie / Tävling
Seriespelet se ovan.
Beroende på restriktioner och vad som händer med serien tar vi beslut om och
vilka DM vi skall spela.
SBHF planerar en landsomfattande tävling ”Save the Lanes”
c. Utbildning
Planerade utbildningar har ställts in. Så fort restriktioner tillåter så kommer de
igång igen.
d. Ekonomi
Falkenbergskontot
Föreningskontot
”Ungdomskortet”

110 000
117 000
1 500

e. Ungdom
Talanggruppen har haft läger i Getinge. Ett nytt läger är planerat till den 20/2
Team Halland, Patrik fortsätter att träna dem på deras hemmahallar.
Europatourtävlingarna under våren är inställda.
Deltagarna får ha kvar sina platser under kommande säsong då vi hoppas att
tävlingarna kommer igång 😊

f. Parabowling
Jan blev invald i en Para-grupp på årsmötet.
Michael Granqvist och Maria… ingår i gruppen.
De har möte ca 1 gång/månad och för diskussioner kring Para-DM samt Para-SM
§5

Verksamhetsplan för Verksamhetsåret 2020-2021
Tävlingar
Vi återkommer med inbjudan och datum då restriktioner tillåter.
Silvertävlingar
3-manna DM
Mixed DM
Para DM
Ind DM
Junior o Ungdoms DM
Silvertävlingar

§6

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

Beslutsfrågor
Inget

§8

Övriga frågor
a:

Effekt av den avbrutna säsongen
Vi riskerar att förlora många bowlare och bowlinghallar
om vi inte får igång något organiserat spel inom kort.

b:

Hur går vi vidare med Rådslaget
Vi får, under våren, planera aktiviteter som vi kan bjuda in till under
hösten.

§9

c:

Hall i Halmstad; lägesrapport från Ulf
Ulf rapporterar att det finns några aktuella lokaler som man tittar på
De väntar på kommunen för att gå vidare med bygglovshandlingar
osv.

d:

Ansökningar, bidrag mm
Vi sökte Regionalt Utvecklingsstöd 2021, och vi blev beviljade
25 000:- 😊

.
Verksamhetsberättelse
Inget

§ 10

Nästa möte
2021-03-09 Kl. 18,00 via Teams

§ 11

Mötet avslutas
_________________________
Ordf. Jan Werdelin

____________________
Sekr. Annette Johansson

