Protokoll nr. 5 2017-2018

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds styrelsemöte per
telefon den 14 januari 2018
Deltagare: Michael Unger, Margaretha Carlsson, Eva Larsson, Bert Hagman, Pontus Büttner,
Daniel Olin, Maire Wiede (adjungerad), Thomas Hegnelius (sammank., valberedningen) och
Peter Tidbeck (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 19 november 2017 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr. 5 2017-2018 lades till handlingarna.
Det har gått ut en inbjudan till ordförandekonferensen den 3–4 februari 2018.
På grund av en omfördelning av finalplatserna i 3-manna SM för damer, har även vårt
damlag som kom på andra plats i 3-manna DM kvalificerat sig.
Vi har fått ett erbjudande om att köpa ett bowlingkit, för att använda i samband med
rekrytering eller dylika event. Detta bowlingkit visades upp under SDF-stämman den 30
september 2018. Det går även att få förbundets logga på bowlingmattan.
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5.2 Övriga
Smålandsidrotten har bjudit in till SDF-sommarläger 2018.
6. Rapporter
6.1 VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
Michael Unger har anmält sig till ordförandekonferensen den 3–4 februari 2018.
6.3 Kassör
Inget att rapportera.
6.4 Sekreterare
Vi har fått som svar på vår skrivelse till Svenska Bowlingförbundet, att formuleringen i
Blå Boken kommer att justeras. Skrivelsen gällde kravet att vid tävlingar meddela
eventuella inställda klasser senast fem dagar innan första start. Vårt individuella DM
spelas över en längre period och anmälan tillåts fram till sista start, varför kravet var helt
orimligt.
6.5 Utbildningsansvarig
Den 24 februari 2018 kommer det att hållas en steg 1-utbildning i Gislaved. Ett
vuxenläger är planerat till den 24–25 mars, även det i Gislaved
6.6 Ungdomsansvarig
Team SB kommer att träffas den 3–4 februari 2018 i Varberg, tillsammans med Team
Halland. På långfredagen kommer Team SB att avslutas i Gislaved i samband med en träff
med Team Halland.
Den 4 mars kommer det att hållas ett breddläger i Gislaved.
6.7 Serieansvarig
Inget att rapportera.
6.8 Tävlingsansvarig
Landskapsmatchen mot Östergötland kommer att spelas den 21 april 2018 i Värnamo, i
samband med Smålandstouren. Tiden är ännu inte fastställd.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Inget att rapportera.
6.10 Parabowlingansvarig
DM för parabowlare kommer att spelas i Eksjö den 25 februari 2018. Inbjudan kommer att
skickas ut i början av nästa år.
6.11 Historieprojektet
Inget att rapportera.
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6.12 Representation
Michael Unger kommer att delta på ordförandekonferensen i Stockholm den 3-4 februari
2018.
Michael Unger och Pontus Büttner kommer att delta på Smålandsidrottens årsmöte i
Växjö den 9 april 2018.
6.13 Årsmöte
Vårt årsmöte kommer att hållas den 3 juni 2018 i Värnamo. Vår nya kontaktperson i
Svenska Bowlingförbundet, Peter Tidbeck, tillfrågades om han har möjlighet att närvara.
Thomas Hegnelius, sammankallande i valberedningen, rapporterade att valberedningen är
i full gång med sitt uppdrag att hitta nya förmågor till distriktsstyrelsen.
7. Övriga frågor
Vi kommer att beställa ett exemplar av Svenska Bowlingförbundets bowlingkit. Dessutom
kommer vi att lägga till distriktets logga.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 25 februari 2018 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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