Protokoll nr.3 2017-2018

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds styrelsemöte per
telefon den 8 oktober 2017
Deltagare: Michael Unger, Eva Larsson (p. 6.5 – p.6.8), Bert Hagman, Rickard Rudeberg,
Daniel Olin, Christer Lundström (adjungerad) 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 styrelsemötet den 26 augusti 2017 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 1 2017-2018 lades till handlingarna. Även styrelsens förslag inför
förbundsmötet den 1 oktober 2017 samt svar på tidigare utskickade motioner har
inkommit.
Valberedningens förslag inför förbundsmötet den 1 oktober 2017 har inkommit.
Det har gått ut en inbjudan till SUL, Svenska UngdomsLigan.
En uppdaterad version av VI2025 har skickats ut tillsammans med övriga presentationer
på SDF-konferensen den 30 september 2017.
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5.2 Övriga
Smålandsidrotten har skickat ut en inbjudan till SDF-konferens i Växjö den 17-18
november 2017. Vi kommer inte att delta.
Smålandsidrotten har skickat ut en inbjudan till en föreläsning i Vrigstad den 27
september 2017. Föreläsningen handlar om den nya inkluderingswebben.
Emmaboda kommun har bett om hjälp med att sprida information om att de söker en ny
hyresgäst till Emmaboda Bowlinghall.
Vimmerby Bowlinghall har skickat en förfrågan om att få anordna DM.
6. Rapporter
6.1 VU
Det har hållits ett VU-möte den 24 september 2017. Förutom VU deltog även Maire
Wiede. Det som avhandlades var Småland Blekinges ställningstagande till Svenska
Bowlingförbundets styrelses förslag samt deras svar på inkomna motioner.
6.2 Ordförande
Michael Unger berättade att vi för ovanlighetens skull fick gehör för våra motioner på
Förbundsmötet den 1 oktober 2017. Vår motion om spelarprotokoll gick igenom och
motionen om kortare säsong för de lägre divisionerna i nationella serien blev
återremitterad, mycket tack vare stöd från Joakim Ek från Västmanlands Bowlingförbund.
6.3 Kassör
Inget att rapportera.
6.4 Sekreterare
Beslutades om att beställa nya medaljer från Nöjab enligt offert. Dessa ska framöver
ersätta tidigare distriktsmedaljer och framtida behov av utmärkelser.
Beslutades även om att upphöra med omgångsmedaljer från och med nästa säsong. Detta
kommer vi att informera om på nästa årsmöte den 3 juni 2018.
6.5 Utbildningsansvarig
Vad gäller den så kallade utbildarutbildningen, så råder det en del oklarheter i
utbildningsmaterialet.
6.6 Ungdomsansvarig
Team SB hade idag en träff med Team Halland i Varberg. Tyvärr var de nya tröjorna
försenade, men de ska vara klara innan resan till Dublin, den 3-6 november 2017.
Det kommer eventuellt att hållas ett breddläger framöver i Gislaved. Datum är ännu inte
fastställt.
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6.7 Serieansvarig
Bert Hagman meddelade att det hade varit en del problem de första veckorna av säsongen,
i samband med inrapporteringen av resultaten i division 6. Detta ska nu vara åtgärdat.

6.8 Tävlingsansvarig
Diskuterades anledningar till att 3-manna DM går back ekonomiskt. Ett förslag var att
spela 12 istället för 15 serier framöver, då 3-manna SM spelas över 12 serier.
Vimmerby Bowlinghall är intresserade av att arrangera DM. Beslutades att de får
arrangera både 3-manna och individuella DM, ifall de fortfarande är intresserade.
Beslutades även att lägga ned Mixed-DM på grund av för få deltagare de senaste åren.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Rickard Rudeberg informerade om nätverksträffen i Växjö den 3 september 2017, som
gick bra trots få anmälda klubbar. Den inleddes med en informationsstund från
Sjöräddningssällskapet i Växjö, följt av några praktiska övningar av frivilliga deltagare.
Småland Blekinge kommer att skänka en summa som tack för detta uppskattade och
intressanta tillfälle. En av de deltagande klubbarna, BK Uttern, informerade om sin
ungdomsverksamhet, något som många andra klubbar skulle kunna ha som en förebild.
6.10 Parabowlingansvarig
Under Förbundsmötet den 1 oktober 2017, blev vi informerade om att ny
Parabowlingansvarig på Svenska Bowlingförbundet är Pontus Carlsson från Skövde. Han
efterträder Ing-Marie Billgren.
6.11 Historieprojektet
Våra historiesidor kommer under slutet av året att byta leverantör av webbhotell från City
Sites till Loopia. De har utlovat att allting ska fungera precis som vanligt under
övergången.
Ett problem som Christer Lundström lyfte fram var att klubbtillhörighet inte fungerar
bakåt i tiden i BITS. Som exempel nämndes William Svensson, tidigare Domino BK. Nu
återfinns han endast som medlem i BK Kaskad, oavsett tidpunkt.
6.12 Representation
Michael Unger, Bert Hagman, Andreas Johansson och Maire Wiede deltog på SDFkonferensen den 30 september 2017 och förbundsmötet den 1 oktober 2017.
7. Övriga frågor
Landskapsmatchen kommer preliminärt att spelas i Värnamo den 21 april 2018 i
anslutning till Smålandstouren. Pontus och Daniel kontaktar Östergötland om detta.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 19 november 2017 kl. 18.00.
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9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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