Protokoll nr. 3 2018-2019

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds styrelsemöte i Växjö den 18
november 2018
Deltagare: Michael Unger, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Daniel Olin,
Camilla Oscarsson, Anders Svensson, 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 2 september 2018 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Michael Unger har skrivit förslag till en text om vår hantering av GDPR. Beslutades att
godkänna denna och att den även ska läggas ut på vår hemsida.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Protokoll nr 1 2018-2019 lades till handlingarna.
Styrelsens förslag inför Förbundsmötet samt motionssvar har skickats ut.
Ett uppdaterat förslag har skickats ut från valberedningen.
Protokoll nr 2 och 3 2018-2019 samt presentationer från SDF-konferensen har skickats ut.
Protokoll från Förbundsmötet den 7 oktober 2018 har skickats ut.
Protokoll nr 4 2018-2019 lades till handlingarna.
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5.2 Övriga
Smålandsidrotten har skickat ut en påminnelse om att det snart är dags att skicka in
ansökan om SDF-bidrag. Detsamma gäller för Blekinge Idrottsförbund.
6. Rapporter
6.1 VU
Det har hållits ett VU-möte gällande arvoden. Margaretha Carlsson redovisade kortfattat
vad som hade beslutats. Även SvBFs årsmöte diskuterades och det kommande valet av
ordförande.
6.2 Ordförande
På SvBFs Förbundsmöte föreslog Michael Unger omval av Ulf Sjöblom som ordförande.
Ulf tackade nej till att ställa upp för omval. Jan Wiede är nu återigen vår kontaktperson
från SvBF.
6.3 Kassör
Margaretha Carlsson redogjorde kortfattat för ekonomin. Beslutades att inte ändra
budgeten med avseende på Team SBs sponsorspel.
6.4 Sekreterare
Maire Wiede överlämnade den nygraverade silverbrickan från Smålands och
Östergötlands landskapsmatcher till Daniel Olin, att ta med till nästa års landskapsmatch.
6.5 Utbildningsansvarig
Det kommer eventuellt att hållas ett vuxenläger i Gislaved innan första uppehållet till
våren.
Det har kommit förfrågningar angående tränarutbildningar.
6.6 Ungdomsansvarig
Breddlägret den 28 oktober 2018 var fullt. Eventuellt kommer det att köras ett breddläger
första veckan i januari 2019.
Det planeras för ett sommarläger i egen regi den kommande sommaren.
Den 7-9/12 2018 kommer Team SB att åka till Paris tillsammans med Halland. På vårt
senaste årsmöte informerade Daniel Olin om att det parallellt med Team SB har startats en
talanggrupp. Denna grupp kommer att ges möjlighet att delta på samma aktiviteter som
Team SB, men bekostar sitt deltagande själv.
6.7 Serieansvarig
Bert Hagman berättade kortfattat om distriktsserierna. Beslutades om en fast avgift vid
avhopp efter påbörjad serie. Den fastställdes till 10.000 kr för division 5 och 5.000 kr för
division 6. Även WO-avgifterna kommer att korrigeras inför nästa årsmöte.
6.8 Tävlingsansvarig
Individuella DM kommer att spelas i Vetlanda 2/2-24/3 2019. Diskuterades vilka priser
som ska gälla. Inbjudan kommer att skickas ut så snart som möjligt.
Datum för landskapsmatchen mot Östergötland är ännu inte fastställd.
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6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Vi behöver lägga ut information om att låna vår bowlingmatta på hemsidan.
6.10 Svenska Bowlingförbundet
Jan Wiede informerade om att SUL (Svenska UngdomsLigan) växer. Det utreds även ifall
det ska införas en ”vuxenliga”. Ett mål för VI 2025 är att alla SDF har minst en ledamot
som är under 26 år.
6.11 Jubileum
Vi firar 75-årsjubileum i år. Ett förslag var att Ola Rydén skall tillfrågas som
mötesordförande till vårt årsmöte. Beslutades att datum för årsmötet blir den 26 maj 2019.
6.12 Representation
Michael Unger, Bert Hagman och Maire Wiede deltog på SDF-konferensen och
Förbundsmötet i Stockholm den 6–7 oktober 2018.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 27 januari 2019 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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