Protokoll nr. 6 2013-2014

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 9 januari 2014
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Dannie Madsen, Hans-Ingmar Jansson, Mimmie
Delic (suppleant), Christer Lundström (adjungerad), 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 1 december 2013 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Vilka som ska delta på Smålandsidrottens årsmöte den 12 april 2014 bordlades.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 5 2013-2014 lades till handlingarna. Frida Dahlgren innehade svenskt rekord
på 12 serier europeiskt spelsätt i mixed under tre timmar med resultatet 2791 poäng.
Hultsfreds HIF har fått sin begäran om utträde godkänd.
UPP-riksdagen hålls den 23-25 maj 2014. Dannie undersöker om det finns eventuella
intresserade.
Vi har fått dispens för hallicens plus tre namngivna hallar i samband med vår
UngdomsMasters.
Lägesrapport gällande antalet licenser per den 26 november 2013 har skickats ut.
5.2 Smålandsidrotten/Blekinge IF
Smålandsidrottens valberedning vill ha förslag på kandidater inför årsmötet den 12 april.
Inga förslag fanns från styrelsen.
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5.3 Föreningar
Växjö AIS har fått sitt byte av matchtröja godkänd.
5.4 Övrigt
Inget att rapportera.
6. Rapporter
6.1 Ordförande
Ansökan om SDF-bidrag ska vara inlämnat till Smålandsidrotten senast den 25 januari
2014. Jan och Maire ordnar detta.
Jan kommer att delta på ordförandekonferensen i Täby den 15-16 februari 2014.
6.2 Kassör
Margaretha lämnade en ekonomisk rapport. Arvoden kommer att betalas ut den 15
februari 2014. Kontrolluppgift för 2013 kommer att skickas ut snart.
6.3 Sekreterare
Beslutades att Maire bokar lokal på hotell Royal Corner i Växjö till vårt årsmöte den 8
juni 2014.
6.4 Utbildningsansvarig
Slutrapporten för Team SB 2013 är klar. En projektsammanställning för ytterligare team
är snart färdig och ska skickas in. Det är just nu oklart om vi har råd med ytterligare ett
team om vi inte får bidrag från Smålandsidrotten.
Tränarutbildningen steg 2, del 2, är planerad till sista helgen i april 2014. Eva vill
arrangera ett ungdomsläger i maj och ett vuxenläger i juni i år.
6.5 Ungdomsansvarig
Eva har anmält till Smålandsidrotten att vi kommer att delta på det kommande
sommarlägret i Gislaved. Mimmie kommer att vara ledare för detta.
Den 4 januari 2014 spelade Team SB landskapsmatch i Halmstad mot Hallands
ungdomar. Team SB vann båda matcherna. Resan till Paris gick mycket bra. Värt att
nämna är att William Svensson, BK Domino, vann sin klass.
6.6 Serieansvarig
Enligt BITS kommer det att spelas matcher i Gislaved den 6 april 2014. Maire tar kontakt
med Bert angående detta.
6.7 Tävlingsansvarig
Hasse informerade om att endast ett lag hade anmält sig till den första deltävlingen i
UngdomsMasters i Nybro den 11-12 januari 2014. Han kommer att meddela berörda om
att den deltävlingen är inställd. Diskuterades hur vi ska gå vidare med resten av tävlingen.
Maire meddelar Svenska Bowlingförbundet om förändringarna.
Den 7 december 2013 spelades finalen i individuella DM. Även 3-manna och DM i mixed
är färdigspelade. De tre bästa dam- och herrlagen i 3-manna går vidare till SM i 3-manna.
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Prispengar i DM är utbetalda där inga oklarheter föreligger. Övriga utbetalningar är
pågående.
Det planeras för en landskapsmatch mot Östergötland till våren, men datum och plats är
ännu ej fastställda.
6.8 Handikappansvarig
DM för funktionshindrade kommer att spelas inom kort. Maire kontaktar Ulf om detta.
6.9 Historieprojektet (inkl. 70-årsaktiviteter)
Christer håller på att stämma av sammanställningar. Han har jobbat med 70-årsskriften
och bland annat haft kontakt med Smålandsidrotten. Beslutades om att hålla 70-årsfirandet
enkelt på årsmötet den 8 juni 2014.
Den 16 januari 2014 kommer Christer till Kalmar för ett fysiskt möte med Jan och Maire
där bland annat 70-årsskriften kommer att planeras.
6.10 Representation
Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte torsdagen den 13 februari 2014 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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