Protokoll nr. 6 2016-2017

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 11 december 2016
Deltagare: Michael Unger, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Dannie Madsen,
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 13 november 2016 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Eva Larsson och Rickard Rudeberg har gjort upp med Värnamo Bowlinghall om att
individuella DM kommer att spelas där.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 5 2016-2017 lades till handlingarna.
SvBF har skickat ut en inbjudan till ett möte om regionsfrågan den 9 december 2016.
5.2 Övriga
Blekinge IF har skickat ut information om nya rutiner för att söka SDF-stöd 2017. Sista
datum för att söka verksamhetsstöd är den 15 januari 2017.
6. Rapporter
6.1. VU
Inget att rapportera.
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6.2 Ordförande
Michael Unger och Rickard Rudeberg har diskuterat om att skicka ut en intresseanmälan
till våra föreningar om att starta upp nätverksmöten. Michael undersöker även möjligheten
att få bidrag från Smålandsidrotten för att driva detta som ett projekt i förbundet. Tanken
är att två från varje förening ska delta.
Michael deltog i mötet om regionsfrågan den 9 december 2016 via Skype.
6.3 Kassör
Margaretha Carlsson rapporterade kortfattat om förbundets ekonomi.
6.4 Sekreterare
Maire Wiede skickar in ansökan om SDF-stöd till Blekinge IF.
6.5 Utbildningsansvarig
Den 7 januari 2017 kommer det att hållas en steg 1-utbildning i Gislaved och 18 deltagare
har anmält sig. Det är få anmälda till kickoffen den 8 januari 2017, varför en påminnelse
ska skickas ut till klubbarna.
Eva Larsson undersöker möjligheterna att hålla ett vuxenläger till våren.
Eva deltog i SvBFs webinar om steg 0,5 den 22 november 2016.
6.6 Ungdomsansvarig
Den 8 januari 2017 kommer det att hållas ett breddläger i Gislaved. Just nu är det bara 7
anmälda, så det ska skickas ut en påminnelse till klubbarna.
Diskuterades om det kan finnas intresse för att köra en ungdomstävling i distriktet med
liknande utformning som Skånes U23-tävling.
6.7. Serieansvarig
Bert Hagman meddelade att anmälan av matchflytt verkar fungera nu.
6.8 Tävlingsansvarig
Pontus Büttner håller på att sätta ihop en inbjudan till individuella DM.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Inget att rapportera.
6.10 Parabowlingansvarig
Ulf Nilsson håller på att planera för DM till våren.
6.11 Historieprojektet
Inget att rapportera.
6.12 Representation
Inget att rapportera.
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7. Övriga frågor
En planeringshelg i form av ett fysiskt möte diskuterades. Den ska i så fall vara istället för
nästa telefonmöte. Inget datum är ännu bestämt, utan Michael återkommer med ett förslag.
8. Nästa möte
Telefonmöte den 29 januari 2017 kl. 18.00 alternativt ett fysiskt möte i början på februari.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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