Protokoll nr.8 2012-2013

Styrelsemötesprotokoll, Småland Blekinge Bowlingförbund
fört vid telefonmöte 2013-04-17
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Eva Larsson, Dannie
Madsen § 1-§ 6.11, Annika Andersson (valberedningen), 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, 2013-03-17, godkändes.
4. Val av protokolljusterare
Bert Hagman valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
5. Skrivelser
5.1 Svenska BF
PM inför kvalspelet säsongen 2012/2013 har skickats ut från SvBF. Information har
inkommit angående RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium 2013/2014.
5.2 Smålandsidrotten/ Blekinge IF
Verksamhetsberättelser för både Smålandsidrotten och Blekinge IF har inkommit till
kansliet. Smålandsidrotten har skickat ut en enkät om barn- och ungdomsidrotten som
en del i Idrottslyftet. Beslutades att Eva och Dannie svarar på denna.
5.3 Föreningar
Kopia av protest till SvBF har inkommit från BK Cahoot angående ändrad spelhelg i
elitseriekvalet.
5.4 Övriga
Inget att rapportera.
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6. Rapporter
6.1 Aktuella frågor
Christer Lundström började den 15 april sitt uppdrag med att sammanställa de gamla
förbundens historiska material (Smålands BF respektive Blekinge BF). Utifrån det
materialet kommer Christer sedan att utforma en jubileumsskrift inför vårt 70årsfirande. Bo Johansson, tidigare styrelseledamot i dåvarande Smålands
Bowlingförbund, har gått bort i påskhelgen.
6.2 Ekonomi
Margaretha rapporterade att vi har fått verksamhetsbidrag på 19 109 kr från
Smålandsidrotten och ca 7 000 kr från Blekinge IF.
6.3 Administration
Inget att rapportera.
6.4 Utbildning
Eva föreslog en tränarträff den 15-16 juni. Till vuxenlägret 1-2 juni finns endast några
lediga platser kvar. En blankett till lägren, där deltagarna själva fyller i sina uppgifter,
efterfrågades. Maire fick i uppdrag att ta fram en blankett inför de kommande lägren.
6.5 Ungdom
Maire meddelade att elva ungdomar har anmält sig till talanglägret den 15-16 juni.
Eddie Patron kommer eventuellt att representera förbundet i UPP-riksdagen.
6.6 Serien
Diskuterades beräkningen av hcp i distriktsserierna. För nylicensierade med mindre än
12 spelade serier används HCP-räknaren i BITS på Svenska Bowlingförbundets
hemsida. Inbjudan till höstens seriespel har skickats ut per brev och kommer även att
skickas som e-post och läggas ut på förbundets hemsida.
6.7 Tävlingar
Inget att rapportera.
6.8 Funktionsnedsatta
Finalen i Smålandsserien spelas den 14 april i Vimmerby. Distriktsfinalen i High 5
avgörs i Hultsfred den 21 april.
6.9 Kansli/Webben
Det finns protokoll som inte har lagts ut på förbundets hemsida. Maire ordnar detta.
6.10 Representation
Jan och Maire kommer att delta på Smålandsidrottens årsmöte den 13 april. Christer är
anmäld till Blekinge IFs årsmöte den 25 april. Bo Johanssons begravning är den 26
april. Maire ordnar med blommor från förbundet. Om möjligt kommer även Jan eller
Maire att närvara vid begravningen.
6.11 Årsmöte i Växjö 9/6 2013
DM-medaljer är beställda från Sporrong. Serie-, rekord- och omgångsmedaljer lämnas
in för gravyr på Nöjab i Kalmar. Sonja Jäine är tillfrågad om att agera som
mötesordförande. Hedersordförande och hedersledamöter bjuds tillsammans med
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valberedning och revisorer in till årsmötet. Spelare med högsta seriesnitt och
ungdomsstipendiater får även de en personlig inbjudan. Det är oklart om vi kan trycka
vår verksamhetsberättelse i Nässjö som tidigare. Presentationer av budget och
verksamhetsplanering tas fram av respektive kommittéansvarig.
6.12 Valberedningen
Annika Andersson informerade om valberedningens arbete. Det diskuterades en ny
styrelsekonstellation. Förutom ordförande och sex ledamöter föreslogs att vi ska ha två
suppleanter istället för två styrelseelever. Enligt Jan krävs en stadgeändring för att
kunna genomföra detta, så han kontaktar SvBF. Det läggs in som en extra punkt på
dagordningen till årsmötet.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte onsdagen den 15 maj kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras

Justeras

………………………………………..
Jan Wiede

…………………………………………
Bert Hagman

3

