Protokoll nr. 8 2013-2014

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 13 mars 2014
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Eva Larsson, Dannie Madsen,
Hans-Ingmar Jansson, Mimmie Delic (suppleant), Christer Lundström (adjungerad), Maire
Wiede (adjungerad) och Ulf Sjöblom (kontaktperson, SvBF).
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Mötets öppnande
Ordföranden Jan Wiede öppnade mötet och hälsade särskilt vår kontaktperson på Svenska
Bowlingförbundet, Ulf Sjöblom, välkommen till dagens möte.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte den 13 februari 2014 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 7 2013-2014 lades till handlingarna. Åbro BK har uteslutits.
Det har kommit en remiss om serieutredningen. Vi har svarat att vi rekommenderar
alternativ B (slutspel för samtliga seriesegrare under övergångsåret).
På remissen om att hålla årsmöte vartannat år bifaller vi styrelsens förslag.
5.2 Smålandsidrotten/Blekinge IF
Gittan Gustafsson är anmäld till SISU Idrottsutbildarna i Blekinges årsmöte den 26 mars
2014.
5.3 Föreningar
IF Raketen har fått sitt byte av matchtröja godkänd.
BK Trolle drar sig ur division 6 med omedelbar verkan.
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5.4 Övrigt
Inget att rapportera.
6. Rapporter
6.1 Ordförande
Jan reviderar verksamhetsprogrammet för 2014-2015, som tidigare har gått ut till
styrelsen, och skickar sedan ut det på nytt.
Information från ordförandekonferensen den 15-16 februari 2014 har gått ut till styrelsen.
Team Clan har två spelare uttagna i landslagsspel under sammandraget 12-13 april 2014.
Försök att få matcherna flyttade har inte godkänts av SvBF.
Katrin Jansson från Växjö kommer att representera Småland Blekinge BF på UPPriksdagen den 23-25 maj 2014.
6.2 Kassör
Margaretha vill ha in budgetberäkningar från respektive verksamhetsansvarig snarast
möjligt.
6.3 Sekreterare
Inget att rapportera.
6.4 Utbildningsansvarig
Just nu finns det bara en plats kvar på vuxenlägret den 14-15 juni 2014.
Sista helgen i april kommer tränarutbildningen Steg 2, del 2, att hållas.
Dannie och Eva deltog i utbildarutbildningen den 22-23 februari 2014.
6.5 Ungdomsansvarig
Uppland, Västmanland och Halland kommer att ha ett utbyte med Team SB.
Inbjudan till talanglägret den 31 maj-1 juni kommer att läggas ut på hemsidan.
6.6 Serieansvarig
Vi har endast fått in fem svar från de 18 klubbar som fick vår remiss om kommande spel i
division 5. Tre av de fem lagen föredrog alternativ B (spel som i BOSS).
Bert har deltagit i ett telefonmöte med Peter Lageroos med flera angående sammandrag i
division 1 damer. Den allmänna åsikten var att sammandrag är OK, dock ej i neutral hall.
6.7 Tävlingsansvarig
Eva har tagit ut damer och juniorer som ska delta i landskapsmatchen mot Östergötland
den 27 april 2014 i Jönköping. Återstår att ta ut herrlaget.
6.8 Handikappansvarig
Det kommer att hållas en distriktsfinal i High 5.
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6.9 Historieprojektet (inkl. 70-årsaktiviteter)
Den 9 mars 2014 hölls ett personalmöte i Kalmar där Jan, Maire och Christer deltog. Det
är nu klart att Christer får förlängt ytterligare ett år hos Småland Blekinge BF.
Vi har nu avtal med ett webbhotell som vi framöver kommer att länka till från vår
hemsida.
Arbetet med jubileumsskriften pågår och beräknas vara klart till mitten av maj 2014.
6.10 Representation
Inget att rapportera.
6.11 Årsmötet
Det är snart dags att skicka ut inbjudan till årsmötet. I samband med detta är det tänkt att
även privatpersoner ska kunna beställa exemplar av jubileumsskriften.
Alla styrelseledamöter uppmanades att förbereda presentationer av respektive
ansvarsområde.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 13 april 2014 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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