Protokoll nr. 5 2013-2014

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 1 december 2013
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 20 oktober 2013 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Den 28 november 2013 hade Jan och Maire möte på Ronneby Brunn med Magnus
Karlsson från Blekinge IF.
Vilka som ska delta på Smålandsidrottens årsmöte den 12 april 2014 bordlades.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Ordförandekonferensen kommer att hållas i Täby den 15-16 februari 2014. Jan kommer
att delta.
Protokoll nr. 4 2013-2014 och protokoll från årsmötet i Malmö den 29 september 2013
lades till handlingarna.
Det har gått ut en inbjudan till High 5.
Information har inkommit angående SF- och SDF-bidrag samt om VI 2016.
Förslag på lämpliga kandidater till Svenska Idrottsledarpriset önskas.
Ulf Sjöblom är nu vår kontaktperson på Svenska Bowlingförbundet.
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5.2 Smålandsidrotten/Blekinge IF
Inget nytt från distriktsförbunden.
5.3 Föreningar
Olofströms FKs byte av matchtröja godkändes.
5.4 Övrigt
Skatteverket har godkänt vårt namnbyte från Smålands Bowlingförbund till Småland
Blekinge Bowlingförbund.
6. Rapporter
6.1 Ordförande
Det har hållits ett VU-möte den 26 november 2013 angående vårt förbunds
ställningstagande till VI 2016. Jan sammanfattar ett svar till Svenska Bowlingförbundet
utifrån detta möte.
Ny mötesdag för våra styrelsemöten under 2014 blir torsdagar klockan 18.00.
Årsrapporteringen i IdrottOnline fungerar fortfarande inte fullt ut trots upprepade
påminnelser. Ca 20 föreningar har ännu inte skickat in sin rapport.
6.2 Kassör
Margaretha meddelade att förbundet nu har ett bankkort där hon och Eva har
dispositionsrätt.
Prispengar i DM kommer att sättas in på den vinnande föreningens konto, ej betalas ut
kontant.
Margaretha har inte fått någon lista på vilka lag som ska spela handikappserien. Bert
frågar Ulf.

6.3 Sekreterare
Vår tävlingsansvarige, Johan Lantz, har fått medaljerna till finalen i individuella DM.
Årets utbildningar och läger kommer att läggas in i Utbildningsmodulen i IdrottOnline.
6.4 Utbildningsansvarig
Deltagarna som gick steg 2-utbildningen i september får sin första deltenta till jul.
6.5 Ungdomsansvarig
Eva, Dannie och Team SB åker till Paris den 5-8 december 2013. Information om detta
ska ut på vår hemsida och Eva uppdaterar via Facebook.
Team SBs returmatch mot Halland går av stapeln den 4 januari 2014 i Halmstad.
6.6 Serieansvarig
Bert informerade att BK Linnéa kommer att få fortsätta att spela i Värnamo då
bowlinghallen i Gislaved inte kommer att kunna användas förrän senare under våren. Han
reviderar i BITS.
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6.7 Tävlingsansvarig
Glädjande nog har tillräckligt många lag anmält sig till vårt mixed-DM. Första starten är
redan fullbokad. Bemanningen den 14-15 december 2013 i Växjö diskuterades.
Information om att ingen mat serveras i Växjö Bowlinghall ska ut på Facebook och på vår
hemsida. Allt är klart inför finalen i individuella DM i Värnamo den 7 december 2013.
Hans-Ingmar informerade om att vår UngdomsMasters spelas den 11-12 januari 2014 i
Nybro (deltävling 1), den 15-16 februari 2014 i Hultsfred (deltävling 2) och den 26 april
2014 i Växjö (final). Tävlingsformen är 3-mannalag Bakers och åtta lag går till final.
Kostnaden blir 500 kr/lag. Inbjudan kommer att skrivas inom kort. Ulf Sjöblom (SvBF)
undersöker om vi kan få dispens för en hallicens med tillägg av tre namngivna hallar.
Det är ännu inte klart med datum för landskapsmatchen mot Östergötland. Johan jobbar
vidare med detta.
6.8 Handikappansvarig
Inbjudan till handikappserien har gått ut till klubbarna. Bert frågar Ulf om distriktets
deltagande i High 5.
6.9 Historieprojektet (inkl. 70-årsaktiviteter)
Christer har nu läst in nästan 9000 sidor, där bland annat långa uppdrag inom förbundet
har tillkommit. En resa till Jönköping är planerad och eventuellt blir det även en till
Västervik. Ett möte med Jan och Maire är planerat så snart ett lämpligt datum hittas.
6.10 Representation
Jan och Maire hade möte med Blekinge IF den 28 november 2013.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte torsdagen den 9 januari 2014 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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