Protokoll nr. 7 2016-2017

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds
styrelsemöte per telefon den 29 januari 2017
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 11 december 2016 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 6 2016-2017 lades till handlingarna. Vetlanda Playbowl Bowlingklubb och
Playbowl Tranås Bowlingklubb har ingen verksamhet och har därför lagts ned.
SvBF har skickat ut en inbjudan till ordförandekonferensen den 11–12 februari 2017.
Det har gått ut information om årets hittills största händelse inom svensk bowling. Jesper
Svensson vann utmärkelsen Årets nykomling och Lilla Bragdguldet på Idrottsgalan i
Globen den 16 januari 2017. Värt att notera är att Jesper kommer från Vimmerby och är
en av våra tidigare deltagare i Team SB.
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5.2 Övriga
Smålandsidrotten har skickat ut ansökningshandlingar till SDF-bidraget.
Smålandsidrotten har skickat ut en inbjudan till alla SDF att delta på sommarläger 2017.
Eva Larsson har anmält oss till Gislelägret i augusti 2017.
Smålandsidrotten har uppmärksammat att vinnaren av utmärkelsen Årets nykomling och
Lilla Bragdguldet var en bowlare från vårt distrikt och gratulerade oss därför.
6. Rapporter
6.1. VU
Intresseanmälan till nätverksträffar har skickats ut till klubbarna och hittills har två
klubbar anmält intresse.
6.2 Ordförande
Michael Unger kommer att delta på ordförandekonferensen den 11–12 februari 2017.
Frågor som kommer att tas upp är regionsfrågan, serieutredningen och rekrytering.
Michael har skickat in ansökan om SDF-bidrag till Smålandsidrotten.
6.3 Kassör
Margaretha Carlsson kommer inom kort att skicka ut kontrolluppgifter för 2016.
Utbetalning av arvoden kommer att ske i februari. En mindre justering beslutades.
6.4 Sekreterare
BK Flax har skickat in ansökan om två utmärkelser inför sitt 75-årsjubileum. Båda är
beviljade. Per-Inge Johansson har tilldelats guldnål nummer 19 och Ulf Jansson har
tilldelats guldmedalj nummer 3.
Maire Wiede har skickat in ansökan om SDF-stöd till Blekinge IF.
Emmaboda kommun söker efter en ny entreprenör till Emmaboda Bowlinghall från och
med den 1 juli 2017 och har bett om hjälp med att sprida ett anbudsförfarande via vår
hemsida. Vi kommer även att göra ett utskick via e-post till klubbarna.
6.5 Utbildningsansvarig
Eva Larsson rapporterade att steg 1-utbildningen i Gislaved den 7 januari 2017, med 17
deltagare, gick mycket bra.
Kickoffen var den 8 januari 2017, även den i Gislaved.
Inbjudan har gått ut till ett vuxenläger i Gislaved den 25–26 mars 2017. Det är redan 7
deltagare anmälda.
6.6 Ungdomsansvarig
Den 8 januari 2017 hölls ett breddläger i Gislaved. 8 ungdomar deltog.
Team SB kommer att spela distriktsmatch i Kungsbacka mot Göteborg-HallandÖstergötland under våren 2017, men datumet är ännu inte fastställt. Flertalet deltagare i
vårt team sköter inte sin veckorapportering. Michael skickar ut en påminnelse om detta.
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6.7. Serieansvarig
Bert Hagman vill att serieavgifterna ses över. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.
6.8 Tävlingsansvarig
Landskapsmatchen mot Östergötland kommer att spelas i Vilbergen, Norrköping, den 18
mars 2017. Det saknas fortfarande några deltagare.
34 deltagare har hittills anmält sig till vårt individuella DM. Endast en av deltagarna i
Team SB har anmält sig.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Inget att rapportera.
6.10 Parabowlingansvarig
DM för parabowlare kommer att spelas i mars 2017 i Gamleby.
6.11 Historieprojektet
Inget att rapportera.
6.12 Representation
Michael Unger kommer att delta på ordförandekonferensen i Stockholm i februari.
7. Övriga frågor
Frågan om att köra en ungdomstävling i distriktet med liknande utformning som Skånes
U23-tävling bordlades.
Diskuterades när vi ska samlas den 20 maj 2017 på RC Bowl i Jönköping. Vi avvaktar
tills programmet för slutspelen är fastställt.
8. Nästa möte
Telefonmöte den 5 mars 2017 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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