Möte HBF
Via Teams
2021-04-13
Närvarande: Jan Werdelin, Annette Johansson, Ulf Josefsson, Camilla Andersson
Stefan Larsen, Patrik Andersson, Ingela Gunnarsson samt Irene Henriksson.
Sandra Granfeldt inbjuden från SvBF

§1

Mötets öppnande
Jan öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
Speciellt välkommen till Sandra Granfeldt

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordning godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från mötet 21-03-09 godkändes och lades till handlingarna

§4

Rapporter
a. SvBF
Inget
b. Serie / Tävling
Mötet beslutar att alla DM innevarande säsong ställs in.
Vi återkommer ang. Silvertävlingarna.
Vi ska skicka ut en enkät till alla föreningar ang. vår Lokala serie. Ulf skriver ihop
ett förslag. Jan skickar ut.
c. Utbildning
All utbildning ligger nere för tillfället.
Patrik var med på Teamsmötet ang. utbildnings som hölls efter
Ordförandekonferensen. All utbildnings- samt tränarteori kommer hållas på den
nya Utbildningsplattformen. Den praktiska utbildningen kommer hållas på
bowlingbanorna som tidigare. Mer info kommer senare.
Patrik tycker att det ser bra ut 😊
Läs gärna om det på Swebowl.se
d. Ekonomi
Falkenbergskontot
Föreningskontot
”Ungdomskortet”

110 306
107 509
1 524

e. Ungdom
Talanggruppen har haft läger i Getinge. 4st deltog
Sista lägret hålls i Kungsbacka den 24/4
Anmälan till TSYA skall vara gjord innan den 20/5
Kostnad/spelare: 3 850:-. Den som nominerar betalar 2 000:och spelaren betalar 1 850:Spelaren skall vara född 1/1-2002 eller senare.
Patrik tar fram inbjudan till nästa säsong ang. Team Halland.
Föreningar kan söka ”Projektstöd” för ungdomar 13-20 år. Ansökan görs på
Swebowl.se
Team Halland, Patrik fortsätter att träna dem på deras hemmahallar.
Deltagarna får ha kvar sina platser under kommande säsong då vi hoppas att
tävlingarna kommer i gång 😊
Vi får vara alerta när restriktioner släpper, så att vi får tillbaka och i gång ungdomarna igen.
f. Parabowling
På Para-gruppens möten har det diskuterats
SM-veckan, Special Olympics samt World Games
§5

Verksamhetsplan för Verksamhetsåret 2020-2021
Tävlingar
SvBF har ställt in årets 3-manna SM. Vi kommer betala tillbaka startavgiften till de
lag som betalt in till 3-manna DM
3-manna DM
Mixed DM
Para DM
Ind DM
Junior o Ungdoms DM
Silvertävlingar

§6

Beslutsfrågor
Inget

Inställt
Inställt
Inställt
Inställt
Inställt
Ej fastställt

(Falkenberg)
(Varberg)
(Varberg)
(Kungsbacka)

§7

§8

Övriga frågor
a:

Webbansvarig
Vår web-ansvarig Niklas är sjuk och Ulf Josefsson sköter sidan
tills Niklas är på benen igen. Krya på Dig Niklas!

b:

Hur går vi vidare med Rådslaget
I samband med enkäten om lokalserien skickar vi med förfrågan till
föreningarna där vi frågar hur de har det med medlemmar osv.
För övrigt väntar vi till hösten eller till vi kan ha fysiska träffar igen.

c:

Hall i Halmstad; lägesrapport från Ulf
Ulf rapporterar att det ser ljust ut och att det enda de väntar på är
att Halmstads Kommun skall bevilja bygglov. Vi hoppas att
kommunen kan skynda på handläggningstiden!

d:

Ansökningar, bidrag mm
Inget nytt

e:

Övrigt
Vi kollar med SvBF igen om det blivit någon ändring av datum för
motioner osv. Vi skall skicka ut inbjudan 4 veckor innan årsmöte.
Vi följer restriktioner och tar beslut på nästa möte om det blir
årsmöte under våren.

Verksamhetsberättelse
Inget

§9

Nästa möte
2021-05-04 Kl. 18,00 via Teams

§ 10

Mötet avslutas
_________________________
Ordf. Jan Werdelin

____________________
Sekr. Annette Johansson

