Protokoll nr. 4 2017-2018

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds styrelsemöte per
telefon den 19 november 2017
Deltagare: Michael Unger, Eva Larsson (p. 6.5 – p.6.6 och p. 6.12 – p. 9), Margaretha
Carlsson, Bert Hagman, Rickard Rudeberg, Andreas Johansson (suppleant) 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 8 oktober 2017 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 2, 3 och 4 2017-2018 lades till handlingarna.
Protokoll från Förbundsmötet den 1 oktober 2017 har skickats ut.
Det har gått ut en inbjudan till PBL, Parabowlare BowlingLigan.
BITS har uppdaterats med nytt hcp och en ny percentil. Det som tidigare var ”Dynamiskt
hcp” finns inte längre kvar som standardvärde.
Det har gått ut information om att vi har en ny försäkringsgivare för Svenska
Bowlingförbundets kollektiva olycksfallsförsäkring. Framförallt så innebär det att alla
licensierade bowlare över 65 år har fått bättre villkor än tidigare.
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5.2 Övriga
Smålandsidrottens valberedning önskar, inför det kommande årsmötet, få in förslag på
kandidater till Smålandsidrottens styrelse. Vi har inga förslag,
Riksidrottsförbundet har informerat om att det kommer att lanseras en ny, säkrare
inloggning i IdrottOnline från och med den 28 november 2017.
6. Rapporter
6.1 VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
Michael Unger, Rickard Rudeberg och Pontus Büttner deltog på resan till Dublin. Michael
har dokumenterat styrelsemedlemmarnas aktiviteter i en reseberättelse.
6.3 Kassör
Margaretha Carlsson informerade om att priserna i 3-manna DM är utbetalda.
6.4 Sekreterare
Svenska Bowlingförbundet har skickat medaljer gällande ett antal svenska rekord slagna
under kvalet till individuella SM. Flera av dessa är även distriktsrekord. Beslutades att
godkänna distriktsrekorden med förbehållet att styrelsen först ska få ta del av resultaten.
De spelare som resultaten gäller är Benjamin Jonsson, BK June, Sabina Asplund, BK
Högland, och Ida Andersson, BK Högland. Medaljerna kommer i sedvanlig ordning att
delas ut på vårt årsmöte den 3 juni 2018.
6.5 Utbildningsansvarig
Det råder en del oklarheter angående innehållet i utbildningsmaterialet för steg 2. I väntan
på att det blir klargjort vad som gäller, så kommer den planerade tränarutbildningen i
samarbete med Västmanland att skjutas upp tillsvidare.
6.6 Ungdomsansvarig
Team SB med ledare deltog i Junior Irish Open i Dublin för två veckor sedan.
Ungdomarna skötte sig exemplariskt och samtliga sex deltagare gick vidare till första
finalsteget. Där lyckades Daniel Johansson och Gustav Nylander, båda från Team Clan
BK, bäst och tog silver- respektive bronsmedalj i klassen ”Under 16 år”. Eva Larsson har
skickat en utvärdering till övriga styrelsen tillsammans med ungdomarnas utvärdering.
Nästa träff med Team SB blir i Varberg tillsammans Team Halland den 3 februari 2018.
Det planeras för ett samarbete mellan Småland Blekinges, Hallands och Göteborgs
ungdomsteam. Eventuellt kommer även Skåne att vara med. Halland och Småland
Blekinge kommer eventuellt att köra ett gemensamt endagars breddläger framöver.
6.7 Serieansvarig
Bert Hagman meddelade att det endast har varit enstaka problem med inrapporteringen i
BITS. Det gällde återigen division 6.
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6.8 Tävlingsansvarig
Inbjudan till individuella DM har gått ut. Vimmerby Bowlinghall har meddelats om vårt
beslut att förlägga nästa säsongs DM-starter där. Ett önskemål är att datum för 3-manna
DM är fastställt innan vårt årsmöte den 3 juni 2018, så att vi kan gå ut med inbjudan då.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Rickard Rudeberg informerade om att nästa nätverksträff är planerad till den 28 januari
2018 och är tänkt att hållas på RC Bowl i Jönköping. BK Uttern kommer att bjudas in för
att presentera sin ungdomsverksamhet. Även någon ytterligare aktivitet kommer att
genomföras i samband med träffen. Inbjudan kommer att skickas ut så snart som det är
klart med RC Bowl att vi kan vara där.
6.10 Parabowlingansvarig
Inget att rapportera.
6.11 Historieprojektet
Inget att rapportera.
6.12 Representation
Smålandsidrotten kommer att ha sitt årsmöte i Växjö den 9 april 2018. Vilka som ska
representera vårt förbund beslutas först efter att en officiell inbjudan har skickats ut.
7. Övriga frågor
Eva Larsson drog muntligt en kompletterande utvärdering av Dublinresan, där hon
uppmärksammade övriga styrelsen på att det har funnits brister i kommunikationen inför
och under resan. Michael Unger konstaterade att detta är något som vi måste arbeta med
att bli bättre på.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 14 januari 2018 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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