Protokoll nr.7 2012-2013

Styrelsemötesprotokoll, Småland Blekinge Bowlingförbund
fört vid möte i Nässjö 2013-03-17
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Eva Larsson, Dannie
Madsen, Johan Lantz, Mimmie Delic (styrelseelev) och Maire Wiede (adjungerad).
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Mötets öppnande
Ordföranden Jan Wiede öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
3. Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte, 2013-02-05, godkändes.
4. Val av protokolljusterare
Johan Lantz valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
5. Skrivelser
5.1 Svenska BF
Protokoll nr 7, 2012-2013, lades till handlingarna. Information har kommit angående
High 5. Det är hög tid att anmäla sig till Elit SM. Pengar finns fortfarande att söka från
Idrottslyftet. Kallelse till UPP-riksdagen har gått ut. Vi har fått slutredovisning av
licensavstämningen.
5.2 Smålandsidrotten/ Blekinge IF
Aktuelltbladet nr 1 och 2 från Smålandsidrotten. Nyhetsbrev från Blekinge IF 201302-15 och 2013-03-14. Smålandsidrottens årsmöte hålls i Kalmar den 13 april.
Blekinge IF håller sitt årsmöte i Ronneby den 25 april. Jan informerade om att vi har
fått vår projektansökan för Team SB beviljad av Smålandsidrotten. Bidraget är på 30
000 kr. Smålandsidrotten har även beviljat vår ansökan om verksamhetsbidrag för
2012 (gäller deltagare under 25 år).
5.3 Föreningar
Inget från föreningarna.
5.4 Övriga
Tackkort från vår nygifta styrelseelev Mimmie, som numera heter Delic i efternamn.
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6. Rapporter
6.1 Aktuella frågor
Det är troligen klart att vi kan få hjälp av Christer Lundström med att sammanställa de
gamla förbundens historiska material (Smålands BF respektive Blekinge BF). Utifrån
det materialet kommer Christer även att utforma en jubileumsskrift inför vårt 70årsfirande. Valberedningen i Svenska Bowlingförbundet vill ha förslag på kandidater
till nästa års styrelse. Jan kontaktar dem och meddelar att styrelsen föreslår Lena
Johansson, Göteborg, i första hand och Mats ”Klossen” Olsson i andra hand. Christer
Lundström kommer att representera förbundet på Blekinge IF:s årsmöte.
6.2 Ekonomi
Margaretha rapporterade att ekonomin är fortsatt god.
6.3 Administration
Under Birgittas frånvaro fungerar tills vidare Maire som ersättare.
6.4 Utbildning
En Steg 1-utbildning kommer att hållas till hösten. Till vårens Steg 2-utbildning har
endast tre personer anmält sig. Till vuxenlägret är det däremot många anmälda, så där
finns endast ett fåtal lediga platser kvar.
6.5 Ungdom
Den 1 maj har Team SB sitt första möte och då spelar man även landskapsmatch mot
Halland. Maire meddelade att sju ungdomar har anmält sig till talanglägret den 15-16
juni. Eva meddelade att ett 16–23-läger planeras under andra helgen i augusti. Årets
sommarläger går av stapeln i Västervik den 27-30 juni med Mimmie som ledare samt
12 deltagare. (Gisleparken är inte tillgänglig i sommar på grund av renovering.) Inför
UPP-riksdagen frågar Johan några ungdomar i Jönköping som kan tänkas vara
intresserade av att delta.
6.6 Serien
Vad gäller snitt för nylicensierade i lokalserien, så används HCP-räknaren i BITS på
Svenska Bowlingförbundets hemsida för 0-11 spelade serier. Spelarens uppskattade
spelstyrka ska anges. Då pappersprotokoll ej längre skickas ut för de nationella
serierna kommer vi att göra likadant på distriktsnivå. Protokoll kommer att kunna
hämtas på förbundets hemsida. De pappersprotokoll som finns kvar på kansliet
kommer att delas ut på årsmötet. Inbjudan till höstens seriespel kompletteras med
ovanstående information och kommer att läggas ut på förbundets hemsida.
6.7 Tävlingar
Samtliga priser i DM har betalats ut.
6.8 Handikapp
Ulf Nilsson håller i distriktsfinalen High 5.
6.9 Kansli/Webben
Det uppkom önskemål om att styrelsen får samma utskick som skickas till klubbar
och/eller hallar.
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6.10 Representation
Ingen att rapportera.
6.11 Årsmöte i Växjö 9/6 2013
Bokning av lokal inklusive mat på Royal Corner i Växjö är klart. Maire beställer DMmedaljer från Sporrong. Serie-, rekord- och omgångsmedaljer lämnas in för gravyr på
Nöjab i Kalmar. Eva ordnar priser till bästa seriesnitt (Dam, Herr, Flick- och
Pojkjunior). En ungdomsstipendiat utses av Dannie och Eva. Jan har bjudit in Sonja
Jäine till årsmötet och kommer även att be henne att ställa upp som mötesordförande.
Styrelsen gick igenom underlaget till verksamhetsberättelsen som Birgitta har skickat
över. Under Birgittas frånvaro arbetar styrelsen gemensamt vidare med den. Inbjudan
till årsmötet skickas ut per brev. DM-mästarna kommer att få en personlig inbjudan till
sin klubb.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte onsdagen den 17 april kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

Vid protokollet
………………………………………..
Maire Wiede

Justeras

Justeras

………………………………………..
Jan Wiede

…………………………………………
Johan Lantz
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