Protokoll nr. 7 2013-2014

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 13 februari 2014
Deltagare: Jan Wiede, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Eva Larsson, Dannie Madsen,
Johan Lantz, 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 9 januari 2014 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Jan och Maire ska delta på Smålandsidrottens årsmöte den 12 april 2014.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 6 2013-2014 lades till handlingarna.
Det har gått ut information om förändringar i matchfakta på BITS. Bland annat har
länkarna ändrats och måste därför uppdateras av respektive förening och SDF som
använder sig av dessa.
Inbjudan till UPP-riksdagen i Stockholm den 23-25 maj 2014 har gått ut.
Förfrågan angående åsikter om nuvarande betalsystem vid seriespel har gått ut. Jan har
utifrån styrelsens åsikter svarat att vi har en positiv inställning till nuvarande system.
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5.2 Smålandsidrotten/Blekinge IF
Inbjudan från Smålandsidrotten till årsmötet den 12 april 2014. Jan och Maire är anmälda.
Inbjudan till årsmöten i Blekinge IF och SISU Idrottsutbildarna, Blekinge. Christer
representerar oss på årsmötet i Blekinge IF. Gittan Gustafsson från Karlskrona har fått
förfrågan om att delta på båda mötena. SDF-konferens kommer att hållas på Ronneby
Brunn den 25 mars 2014, vi kommer inte att delta.
5.3 Föreningar
Skrivelse har inkommit från Huskvarna BK angående lokalserien nästa säsong. Jan
besvarar den.
Skrivelse har inkommit från BK Linnéa om dispens för spelaravtal efter sista datum.
5.4 Övrigt
Inget att rapportera.
6. Rapporter
6.1 Ordförande
VU har beslutat att godkänna ett för sent upprättat spelaravtal för BK Linnéa i
Distriktsserien. Anledningen är att klubbens problem till stor del beror på att hallen i
Gislaved inte har kunnat öppna igen enligt plan.
Vi har fått klart med projektbidraget från Smålandsidrotten för Team SB 2013. Ansökan
om SDF-bidrag är inskickad till Smålandsidrotten. Motsvarande ansökan ska skickas in
till Blekinge IF.
Den 16 januari 2014 hölls ett personalmöte i Kalmar där Jan, Maire och Christer deltog.
70-årsskriften var det huvudsakliga ämnet för detta möte.
6.2 Kassör
Arvoden för 2014 kommer att betalas ut den 17 februari 2014.
Två startavgifter saknas fortfarande för DM.
6.3 Sekreterare
Inget att rapportera.
6.4 Utbildningsansvarig
Dannie och Eva kommer att gå en utbildarutbildning den 22-23 februari 2014.
Sista helgen i april kommer tränarutbildningen Steg 2, del 2 att hållas.
Vuxenlägret kommer att gå av stapeln den 14-15 juni 2014.
6.5 Ungdomsansvarig
Det kommer att köras ett breddläger för ungdomar 8-16 år, som är nybörjare alternativt
har spelat ett tag, den 31 maj till 1 juni 2014.
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Beslutades om att starta ett nytt Team SB för 2014-2015 och projektet ska avslutas med en
resa till Holland under våren 2015. Ulf Sjöblom informerade om att han har kontakter i
Holland som eventuellt kan vara till hjälp. Jan skickar en ansökan om bidrag till
Smålandsidrotten och även Blekinge IF om någon av deltagarna kommer från Blekinge.

6.6 Serieansvarig
Det förekommer fortfarande att matcher flyttas utan att Bert meddelas. En påminnelse om
att blanketten på vår hemsida alltid ska användas kommer att läggas ut på hemsidan och
skickas till klubbarna.
6.7 Tävlingsansvarig
Föreslogs att landskapsmatchen mot Östergötland spelas i Bowling Arena, Jönköping, den
sista helgen i april 2014.
UngdomsMasters är inställd på grund av bristande intresse. Endast ett lag anmälde sig till
deltävlingen i Nybro och fyra lag till deltävlingen i Hultsfred. Hans-Ingmar och Johan
sammanställer ett frågeformulär till klubbarna för att få hjälp med hur vi ska lyckas bättre
nästa gång.
6.8 Handikappansvarig
Inbjudan till DM som spelas den 22 februari 2014 har gått ut.
Serien för funktionshindrade börjar den 16 februari 2014.
6.9 Historieprojektet (inkl. 70-årsaktiviteter)
Vår hemsida på IdrottOnline har för lite utrymme för att kunna rymma hela vårt
historieprojekt. Eventuellt finns det möjlighet att köpa mer utrymme från
Riksidrottsförbundet. 70-årsskriften är på ca 100 sidor i nuläget och det är just nu oklart
hur den ska tryckas.
Christers avtal om att arbeta med vårt historieprojekt går ut den 14 april 2014.
6.10 Representation
Inget att rapportera.
6.11 Årsmötet
Lokal har bokats på hotell Royal Corner i Växjö till vårt årsmöte den 8 juni 2014. Den
inleds med lunch kl. 13.00. Katrin Jansson från Växjö kommer att underhålla oss med
gitarr under lunchen. Till kaffet kommer det att serveras tårta med anledning av vårt 70årsjubileum. En känd svensk idrottsprofil har tackat ja till att delta som mötesordförande.
6.12 Ordförandekonferensen
Ulf Sjöblom informerade om att problematiken med BITS kommer att tas upp på
ordförandekonferensen i Täby nu till helgen. Det kommer även att ske en del
budgetförändringar till följd av detta.
En ny hantering av hcp och ranking kommer att börja gälla från och med den 1 juli 2014.
Planer finns på att starta en Elittour.
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På lördagen kommer i huvudsak VI 2016 att behandlas och på söndagen kommer fokus att
ligga på avrapporteringar.

7. Övriga frågor
Dannie informerade Ulf om att sammanställning av utvärderingarna som sker efter Team
Talang inte skickas till ledarna och deltagarna. Får SvBF sammanställning efter
arrangemangen? Ulf återkommer.
Eva påtalade problemet med att ett seriesammandrag i Elitserien krockar med JEM. Det
finns en risk att en klubb kommer att ha två spelare på landslagsuppdrag.
8. Nästa möte
Telefonmöte torsdagen den 13 mars 2014 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Jan Wiede avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Jan Wiede
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