Protokoll nr. 9 2013-2014

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 13 april 2014
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie Madsen, Hans-Ingmar
Jansson, Mimmie Delic (suppleant), Christer Lundström (adjungerad, p. 6.2-p. 9), Maire
Wiede (adjungerad) och Ulf Sjöblom (kontaktperson, SvBF).
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Mötets öppnande
Ordföranden Jan Wiede öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte den 13 mars 2014 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Svenska Bowlingförbundets valberedning vill ha in förslag på lämpliga kandidater att
nominera till förbundsmötet 2014.
Det har gått ut inbjudan om att söka arrangörskap för SM-tävlingar säsongerna 2015-16
och 2016-17.
Det är snart dags att fakturera licensavgifterna, så Sören Berggren vill ha in uppgifter om
våra pålägg på licenserna.
Information har inkommit om RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium.
5.2 Smålandsidrotten/Blekinge IF
Inga inkomna skrivelser.
5.3 Föreningar
Inga inkomna skrivelser.
1

5.4 Övrigt
Vi har fått ett gratulationskort från Smålands Idrottshistoriska Sällskap, med anledning av
vårt 70-årsjubileum.
6. Rapporter
6.1 Ordförande
Det planeras en styrelseaktivitet 25-26 oktober 2014. Eventuellt förhinder meddelas till
Jan. (Efter mötet har styrelseaktiviteten senarelagts till november.)
Styrelsemöten hålls återigen på söndagar.
Vi föreslår Mats ”Klossen” Olsson (Göteborg) och Eva Larsson som kandidater till
förbundsstyrelsen.
6.2 Kassör
Det är fortfarande en klubb som inte har betalt sin DM-avgift.
Beslutades om oförändrat påslag på licenserna, under förutsättning att vi inte har alltför
många distriktslicenser.
6.3 Sekreterare
Inbjudan till årsmötet och serieinbjudan skickas ut per post och via e-post.
Medaljer till tremanna-DM och mixed-DM ska beställas.
Vi är nu uppe i tio omgångsmedaljer.
6.4 Utbildningsansvarig
Sista helgen i april kommer tränarutbildningen Steg 2, del 2, att hållas.
Ett vuxenläger planeras i augusti.
6.5 Ungdomsansvarig
Team SB är nu klart och namnen kommer att läggas ut på hemsidan. Match mot Halland
är planerad till helgen 31 maj-1 juni 2014.
Just nu är det 15 deltagare anmälda till talanglägret 31 maj-1 juni 2014.
Påminnelse om vårt träningsläger för juniorer 14-21 år ska skickas till klubbarna.
6.6 Serieansvarig
Beslutades att serieavgifterna förblir oförändrade.
SvBF utreder upplägget för division 1, damer.
6.7 Tävlingsansvarig
Landskapsmatch mot Östergötland den 27 april 2014 i Jönköping. Det saknas fortfarande
några spelare i herrlaget.
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6.8 Handikappansvarig
Bert frågar Ulf om datum och plats för distriktsfinalen i High 5.
6.9 Historieprojektet (inkl. 70-årsaktiviteter)
Jubileumsskriften är i slutfasen och består nu av 65 sidor.
6.10 Representation
Jan och Maire deltog den 12 april 2014 på Smålandsidrottens årsmöte i Jönköping. I
samband med detta hölls även Smålands Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte.
6.11 Årsmötet
Gittan Gustafsson, ordförande i valberedningen, har meddelat Jan om valberedningens
arbete. Mimmie ställer inte upp för omval.
Lars-Åke Lagrell kommer att hålla ett kortare föredrag innan själva årsmötet börjar.
Jubileumsskriften kommer att skickas till hallar, klubbar, styrelsen, hedersledamöter samt
större tidningar. Dessutom kan privatpersoner köpa ett eget exemplar till
självkostnadspris.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 11 maj 2014 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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