Protokoll nr. 2 2018-2019

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds telefonmöte den 2 september
2018
Deltagare: Michael Unger, Eva Larsson, Bert Hagman, Camilla Oscarsson, Anders Svensson
(suppleant), 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 konstituerande styrelsemötet den 3 juni 2018 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Stadgeändringen av val till valberedningen, som ska ändras från ett till två år, tas upp inför
nästa årsmöte.
Michael Unger, Bert Hagman och Maire Wiede kommer att delta på SDF-konferensen och
Förbundsmötet i Stockholm den 6-7 oktober 2018.
Arbetet med att sammanställa en text gällande GDPR pågår.
Beslutades att välja Emelie Berg, IF Raketen, till ledamot i valberedningen.
Verksamhetsplanen ska kompletteras med information om Team SB, kurser och läger.
Datum för individuella DM saknas fortfarande.
Beslutet om arvoden bordlägges. Eventuellt kommer det att hållas ett VU-möte innan
nästa styrelsemöte.
Beslutades att använda e-post vid kommunikation inom styrelsen och att svar önskas
inom två dygn. Detta gäller även om man inte har någon åsikt, utan bara för att bekräfta
att man har tagit del av informationen.
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5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr 10 2017-2018 lades till handlingarna.
Det har gått ut en inbjudan till Förbundsmötet i Stockholm den 7 oktober 2018.
Information om antal finallag i 3-manna SM 2019 har gått ut. Vi kommer att delta med två
damlag och fem herrlag.
Det har gått ut inbjudan till SUL (Svenska UngdomsLigan) 2018/2019.
Det finns nu möjlighet att anmäla fler bowlingambassadörer om intresse finns.
5.2 Övriga
Inget att rapportera.
6. Rapporter
6.1 VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
Michael Unger gick igenom de motioner som kommer att hanteras på det kommande
årsmötet och styrelsen röstade om hur vi förhåller oss till dessa.
6.3 Kassör
Inget att rapportera.
6.4 Sekreterare
Inget att rapportera.
6.5 Utbildningsansvarig
Eva Larsson meddelade att det planeras för en Steg 1-utbildning, men det ännu inte klart
med datum.
6.6 Ungdomsansvarig
Team SBs sponsorspel hölls i Gislaved den 19 augusti 2018.
Presentationen av Team SB är klar och en lista med sponsorer kommer att läggas ut på
hemsidan. I februari kommer man att ha en träff med Team Halland. Man kommer att
delta i ungdomstävlingar i Dublin och Paris, eventuellt även i Amsterdam.
Vi har nominerat åtta deltagare till Team Sweden Youth Academy.
6.7 Serieansvarig
Tiderna för distriktsserierna är fastställda.
6.8 Tävlingsansvarig
Michael Unger står som ansvarig för 3-manna DM. Inbjudan skickas ut inom kort.
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6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Blekinge Idrottsförbund kommer snart att hålla Idrottens dag. Maire skickar en fråga om
intresse finns att låna vår bowlingmatta i samband med detta.
6.10 Parabowlingansvarig
Inget att rapportera.
6.11 Historieprojektet
Inget att rapportera.
6.12 Representation
Michael Unger, Bert Hagman och Maire Wiede kommer att delta på SDF-konferensen och
Förbundsmötet i Stockholm den 6-7 oktober 2018.
7. Övriga frågor
Anders Svensson går in som ordinarie ledamot eftersom Camille Isaksson har valt att
lämna sitt uppdrag som ledamot. Han kommer att hjälpa Daniel Olin med våra tävlingar.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 21 oktober 2018 kl. 18.00. Ändrades senare till ett fysiskt
möte i Växjö den 18 november 2018 kl. 13.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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