Protokoll nr. 3 2013-2014

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 15 september 2013
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Eva Larsson, Dannie Madsen,
Johan Lantz, Hans-Ingmar Jansson, Mimmie Delic (suppleant), Christer Lundström
(adjungerad) och Maire Wiede (adjungerad).
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 11 augusti 2013 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Vi kommer under nästa SM i 3-manna att få delta med tre herrlag och tre damlag.
Valberedningen kommer under årsmötet att föreslå Eva Häggqvist som ny
styrelseledamot, istället för Sonja Jäine som avgår.
Inbjudan till UPP-takten 2013 har gått ut till föreningarna.
Inbjudan till FBL-ligan har gått ut till föreningarna.
Sören Berggren har informerat om att Brutus Club inte har betalat för sitt deltagande förra
säsongen i nationella serien.
5.2 Smålandsidrotten/Blekinge IF
Vi har fått återkoppling från Martin Funck på Smålandsidrotten angående sommarlägret i
Västervik.
Smålandsidrotten har bjudit in till Forum Idrott hela livet.
Vår kontaktperson i Blekinge IF vill ha ett fysiskt möte med Jan och Christer.
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5.3 Föreningar
BK Cahoots byte av matchtröja godkändes.
Team Clan BK vill byta namn till Team Clan Nässjö. Ansökan har skickats vidare till
Smålandsidrotten.
5.4 Övrigt
Inget att rapportera.
6. Rapporter
6.1 Ordförande
Vårt ställningstagande till de motioner som kommer att tas upp på årsmötet diskuterades.
Jan har skickat en begäran om förtydligande av den nya farmarlagsregeln till Svenska
Bowlingförbundet. Trots en utförlig förklaring upplevs den fortfarande som otydlig. Även
övriga SDF har fått ta del av denna begäran tillsammans med vår uppfattning av
hanteringen av regeländringen.
6.2 Kassör
Margaretha lämnade en ekonomisk rapport.
6.3 Sekreterare
Pontus Andersson, Team Clan BK, slog 823 på tre serier, europeiskt spelsätt, den 1
september i Västervik. Resultatet godkändes som nytt distriktsrekord.
38 föreningar har nu skickat in sin föreningsrapport via IdrottOnline.
Våra nya kuvert är klara och hämtade från Lenanders Grafiska i Kalmar.
Maire informerade om att vi kommer att skicka in en namnändring till Skatteverket, då de
fortfarande använder förbundets tidigare namn. Margaretha meddelade att samma sak
gäller banken. Christer påpekade att även SBHF använder vårt gamla namn.
6.4 Utbildningsansvarig
En tränarutbildning, Steg 2 (del 1), kommer att hållas om två veckor. Del 2 kommer att
tillsvidare skjutas upp, då det behövs en komplettering innan utbildningen kan
genomföras. Information om detta kommer att ske i Nässjö den 10 november.
6.5 Ungdomsansvarig
Den 4 oktober kommer Team SB att träffas i Nässjö och diskutera höstens upplägg. Flyg
och hotell är bokat inför resan till Paris den 5-8 december.
6.6 Serieansvarig
Växjö Norra IF hade inte lagt in resultat från sin match i BITS. Inte heller det lag från
Västergötland som BK Flax spelade mot hade gjort det.
Markaryds BK deltar med ett lag i Skånes lokalserie.

2

6.7 Tävlingsansvarig
Inbjudan till individuella DM är i det närmaste klar. Finaldatum är ändrat till lördagen den
7 december. Inbjudan kommer att skickas per brev till distriktets bowlinghallar och via epost till klubbarna samt läggas ut på vår hemsida i nästa vecka. I utskicket till bowlinghallarna kommer den senaste verksamhetsberättelsen att bifogas. I slutet av oktober
kommer inbjudan till 3-manna och mixed att skickas ut. Det är klart med hall och datum.
Den lokala ungdomstävlingen kommer att spelas med tre deltävlingar följt av final.
Lämplig genomförandetid och möjliga datum och hallar diskuterades. Johan, Hans-Ingmar
och Christer jobbar vidare med detta.
6.8 Handikappansvarig
Inget fanns att rapportera.
6.9 Historieprojektet (inkl. 70-årsaktiviteter)
Den 29 augusti hade Christer, Jan och Maire ett fysiskt möte i Kalmar där Christer
redogjorde för hur projektet har framskridit. En rikskänd person som har varit sekreterare i
Smålands Bowlingförbund under 60-talet är tillfrågad om att ställa upp som
mötesordförande på vårt nästa årsmöte.
Christer har gjort en sammanställning av samtliga DM-mästare.
6.10 Representation
Maire var i Stockholm den 24 augusti på kurs om Utbildningsmodulen i IdrottOnline.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 20 oktober kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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