Protokoll nr.2 2016-2017

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte i Gislaved den 6 augusti 2016
Deltagare: Michael Unger, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie Madsen,
Rickard Rudeberg, Pontus Büttner och Maire Wiede (adjungerad).
Kopiemottagare: Styrelse, Valberedning, Revisorer och hemsida

1. Mötets öppnande
Ordföranden Michael Unger öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
3. Föregående protokoll
Protokoll från konstituerande styrelsemötet den 6 juni 2016 godkändes.
4. Bordlagda frågor
En eventuell uppstart av en distriktsförening diskuterades. Beslutades att släppa frågan
tills vidare.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 8 2015-2016 lades till handlingarna. Där framgick att Playbowl Karlshamn
har bytt namn till Karlshamns BF. Även inkomna motioner till förbundsmötet den 2
oktober 2016 har skickats ut.
SvBF vill ha in nomineringar av kandidater till Zellén-stipendiet. Inga förslag fanns.
Det har gått ut en inbjudan till SDF-konferens och förbundsmöte, som kommer att hållas i
Solna, den 1-2 oktober 2016.
SvBF söker en utvecklingskonsulent.
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Det har gått ut information om hur många finallag från respektive SDF som får delta i 3manna-SM. Vårt distrikt får delta med tre herr- och två damlag.
SvBF har beslutat att utdöma en tillsägelse till föreningen som har utretts för misstanke
om brott mot Blå Bokens regler om alkohol i samband med en match i vårt distrikt i
nationella serien den 19 mars 2016. Föreningen ska även inkomma med sina
värdegrunder, där det framgår att SvBFs regelverk följs, senast den 26 augusti 2016.
5.2 Övriga
Blekinge IF har skickat ut information om att vi har beviljats stöd av dem för 2016, med
utbetalning vecka 25.
6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
Verksamhetsprogrammet diskuterades och uppdaterades framförallt vad gäller kommande
styrelsemöten. Frågan om datum för kval till individuella DM bordlades.
Diskuterades vilka som har möjlighet att delta på SDF-konferensen och förbundsmötet i
Solna den 1-2 oktober 2016. I nuläget är det Michael Unger, Bert Hagman och Maire
Wiede som kan åka.
De 15 motioner (varav den sista bestod av två separata punkter) som har inkommit till
SvBF gicks igenom och beslutades sedan hur vårt distrikt ska rösta på förbundsmötet.
6.3 Kassör
Det är några som fortfarande inte har betalat för Gislelägret.
6.4 Sekreterare
Det uppdaterade verksamhetsprogrammet ska läggas ut på hemsidan.
6.5 Utbildningsansvarig
Steg 2 del 2 kommer att hållas den 27-28 augusti 2016. Det är sju deltagare anmälda.
6.6 Ungdomsansvarig
Just nu pågår Gislelägret, 4-7 augusti 2016. Det är 13 ungdomar som deltar.
20 augusti 2016 spelar Team SB nästa match mot Halland, Göteborg och Östergötland.
Denna gång är det Göteborg som står som värd. Den 4-7 november 2016 åker Team SB
till Dublin för att delta i en ungdomstävling.
Eventuellt kommer det att hållas ett endagars breddläger under juluppehållet.
Småland Blekinge BF har nominerat 5 deltagare till Team Talang, men det är 12 deltagare
från distriktet som har antagits. Diskuterades hur SvBF borde ändra formuleringen i
inbjudan, vad gäller vem som ska stå för kostnaden. Idag är det respektive SDF som ska
betala, men med nuvarande upplägg har vi ingen kontroll över hur många som antas från
just vårt distrikt.
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6.7. Serieansvarig
Bert Hagman informerade om att serierna nu, efter lite omflyttningar, är fastställda.
6.8 Tävlingsansvarig
DM i 3-manna och Mixed kommer att spelas den 31/10-13/11 2016 i Värnamo.
Diskuterades lite kring hur inbjudan ska läggas upp.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Eldsjälsprojektet diskuterades med ett flertal förslag till hur man ska lyckas rekrytera flera
bowlare till klubbarna.
6.10 Handikappansvarig
Inget att rapportera.
6.11 Historieprojektet
Inget att rapportera.
6.12 Representation
Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 4 september 2016 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

Justeras
………………………………………..
Michael Unger
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