Protokoll nr. 4 2013-2014

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 20 oktober 2013
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Eva Larsson, Dannie Madsen,
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 och gratulerade Eva Larsson till Gösta
Zellénstipendiet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte den 15 september 2013 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Mötet med Blekinge IF har ännu inte bokats. Jan ordnar detta.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 2 och 3, 2013-2014, lades till handlingarna. Underlag från SDF-konferensen
och årsmötet den 28-29/9 2013 i Malmö har skickats ut, däribland en presentation av
BOSS 2.0.
5.2 Smålandsidrotten/Blekinge IF
Smålandsidrotten har skickat inbjudan till en SDF-konferens i Växjö den 15-16 november
2013. Vi kommer inte att delta. Deras årsmöte hålls den 12 april 2014 i Jönköping. Frågan
om vilka som ska representera förbundet på årsmötet bordlades.
Blekinge IF håller vinterläger den 2-5 januari 2014 i Ronneby. Vi kommer inte att delta.
5.3 Föreningar
Inget att rapportera.
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5.4 Övrigt
Inget att rapportera.
6. Rapporter
6.1 Ordförande
Jan informerade om SDF-konferensen och årsmötet i Malmö där även Skånska
Bowlingförbundet firade 75 år. Serieutredningen, våra motioner och farmarlagsregeln, där
dock fri spelare inte får nyttjas i kvalet, nämndes. Svenska Ungdomscupen, som är
rikstäckande, kommer att arrangeras. För hallicens kommer man att ge dispens för andra
hallar. Detta borde vi även kunna tillämpa i vår lokala ungdomstävling. Vi har fått
muntligt besked om att Svenska Bowlingförbundet kommer att arrangera sitt nästa
årsmöte i Nässjö med anledning av vårt 70-årsjubileum.
6.2 Kassör
Beslutades om oförändrad anmälningsavgift på 300 kronor per lag i handikappserien.
Margaretha meddelade att vi har några fordringar. Hon efterlyste information om
kostnader i samband med Parisresan. Dannie ordnar detta. Även Johans deltagarlistor för
individuella DM efterfrågades, då det har börjat komma in anmälningsavgifter.
6.3 Sekreterare
Nu har 45 av våra klubbar skickat in sin föreningsrapport via IdrottOnline. Ytterligare en
påminnelse kommer att skickas ut. Namnändring till Skatteverket och SBHF är skickat.
Margaretha ordnar motsvarande med banken.
6.4 Utbildningsansvarig
Tränarutbildningen gick mycket bra. Deltagare från fem olika landskap deltog. Steg 2:2 är
på planeringsstadiet. Eva ska hålla två läger i Uppland inom kort och då kommer även ett
samarbete att diskuteras med betoning på dambowling.
6.5 Ungdomsansvarig
Den 4 oktober 2013 hölls en träff med Team SB. Närmast kommer man att delta i Junior
Masters i Skövde. Därefter följer resan till Paris den 5-8 december 2013. Även SM-kval
för junior/ungdom spelas i Nässjö i december 2013.
6.6 Serieansvarig
Sena inrapporteringar från seriespelet förekommer. Bowlinghallen i Gislaved kommer
troligtvis inte att kunna användas förrän tidigast i mars nästa år. Det är fortfarande oklart
vad som gäller för bowlinghallen i Växjö.
6.7 Tävlingsansvarig
Cirka 74 deltagare hade anmält sig till individuella DM per den 18 oktober 2013.
Påminnelse kommer att skickas ut per e-post senare ikväll. Hans-Ingmar kontaktar Johan
angående den lokala ungdomstävlingen som fortfarande är på planeringsstadiet. Johan
sätter ihop inbjudan till DM i mixed och 3-manna som ska ut till klubbarna och vår
hemsida.
6.8 Handikappansvarig
Handikappserien planeras komma igång i höst. Den behöver döpas om då vi inte längre
kan kalla den Smålandsserien. Handikapp-DM kommer att spelas i början av 2014.
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6.9 Historieprojektet (inkl. 70-årsaktiviteter)
Christer har nu läst in ca 7500 sidor. Nya sidor har tillkommit från Blekinge. Han har gjort
en sammanställning över utmärkelser, förteckning över hallar, statistik över styrelsearbete
m.m. Så många som 958 personer i tidigare Smålands BF har fått utmärkelser. Fram till
mars 2013 hade det slagits 300(!) 300-serier i Småland.
6.10 Representation
Jan, Maire, Bert och Johan deltog på Svenska Bowlingförbundets SDF-konferens och
årsmöte den 28-29 september 2013 i Malmö. På årsmötet var även Olle Assarsson från
Huskvarna BK med för att försvara föreningens motion angående den nya
farmarlagsregeln.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 1 december 2013 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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