Protokoll nr. 5 2016-2017

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 13 november 2016
Deltagare: Michael Unger, Eva Larsson, Bert Hagman, Dannie Madsen, Rickard Rudeberg,
Pontus Büttner, Christer Lundström (adjungerad), Maire Wiede (adjungerad) och Jan Wiede
(kontaktperson, SvBF).
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 styrelsemötet den 9 oktober 2016 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Pontus Büttner har haft kontakt med Växjö Bowlinghall angående individuella DM. Vi
kommer inte att få så många starter och speltillfällen som vi önskar, varför det beslutades
att undersöka möjligheten att lägga individuella DM i Värnamo Bowlinghall istället. Detta
skulle följaktligen innebära att även årsmötet kommer att hållas där, då det är planerat att
hållas samma dag som finalerna i individuella DM.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Presentationerna från SDF-konferensen den 1 oktober 2016, RIG-utredningen samt
protokoll från Förbundsmötet den 2 oktober 2016 har skickats ut.
Version 1 av Steg 0,5 med handledning har skickats ut för synpunkter och kommentarer.
Protokoll nr. 4 2016-2017 lades till handlingarna. Där framgick att Gisle Playbowlklubb
har begärt utträde.
SvBF har skickat ut ett förslag på hur vi ska använda Idrottslyftet till att stödja Team
Talang.
1

5.2 Övriga
Smålandsidrotten vill ha förslag på kandidater till kommande årsmötet 2017.
Blekinge IF önskar få in nomineringar till Idrottsgalan 2017.
Riksidrottförbundet har informerat om vad som gäller vid hantering av personnummer i
samband med kontroll av det lokala aktivitetsstödet.
Göteborgs Bowlingförbund har bett oss om hjälp med att sprida information om NIU i
Partille.
6. Rapporter
6.1. VU
Det har hållits ett VU-möte.
6.2 Ordförande
Michael Unger meddelade att vi fick avslag på vår skrivelse angående vem som ska betala
för nominerade till Team Talang. SvBF kommer att ta hänsyn till våra synpunkter inför
nästa års inbjudan till Team Talang.
6.3 Kassör
Michael Unger meddelade att förbundets polisanmälan om bedrägeriförsök nu är nedlagd.
6.4 Sekreterare
Resultatet från DM ska nu läggas in i BITS och även skickas till Christer Lundström för
att läggas till i historieprojektet.
6.5 Utbildningsansvarig
Den 7 januari 2017 kommer det att hållas en steg 1-utbildning och den 8 januari 2017 ett
vuxenläger, båda i Gislaved.
6.6 Ungdomsansvarig
Den 8 januari 2017 kommer det att hållas ett breddläger i Gislaved.
Team SB har varit i Dublin och deltagit i en internationell ungdomstävling. Även denna
gång gjorde man bra ifrån sig. Resultatet har redovisats på vår hemsida.
6.7. Serieansvarig
Bert Hagman och Christer Lundström hade inför dagens möte skickat information om
scoringkort och vad som står i Blå Boken. Jan Wiede hade under pågående möte kontakt
med Seriekommittén angående detta.
6.8 Tävlingsansvarig
Pontus Büttner redovisade vinnarna i DM.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Inget att rapportera.
6.10 Parabowlingansvarig
Inget att rapportera.
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6.11 Historieprojektet
Christer Lundström håller på att samla in resultat från DM under åren för att sedan lägga
ut det på våra historiesidor.
6.12 Representation
Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
7.1 Utse en kontaktperson gällande regionfrågan mot SvBF
Beslutades att utse Michael Unger.
7.2 Matchflytt gällande Div 5 och 6
Vid två tillfällen har matchflytt gjorts av SvBF utan att Bert Hagman har informerats. Jan
Wiede kontaktar Seriekommittén och meddelar att vi inte vill att de ska hantera matchflytt
gällande våra distriktsserier.
7.3 Steg 0,5
Eva Larsson kommer att delta i webinaren gällande information om steg 0,5.
7.4 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 11 december 2016 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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