Protokoll nr. 4 2018-2019

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds telefonmöte den 27 januari 2019
Deltagare: Michael Unger, Eva Larsson, Margaretha Carlsson, Bert Hagman, Daniel Olin,
Camilla Oscarsson, Maire Wiede (adjungerad), Hans-Ingmar Jansson (från p. 6.7,
sammankallande, valberedningen), Niklas Antonsson (valberedningen) 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 18 november 2018 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
SvBF vill ha in intresseanmälan från de som vill gå tränarutbildningen ETBF Level 1.
Inbjudan till ordförandekonferensen den 8-10 februari 2019 har gått ut.
Protokoll nr 5 2018-2019 har skickats ut tillsammans med fördelningen av SDF-bidragen,
projektansökningar är ej inkluderade.
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Information om tränarutbildningsmaterialet och kommande utbildningar har inkommit.
En enkät gällande division 1 i nationella damserien har skickats ut till berörda damlag.
Protokoll nr 6 2018-2019 lades till handlingarna.
En redovisning av utbetalda SDF-bidrag samt distriktets licenser, föreningsavgifter och
avgifter i distriktsserien har skickats ut.
5.2 Övriga
Inget att rapportera.
6. Rapporter
6.1 VU
Den 2 december 2018 hölls det ett VU-möte om Team SB.
6.2 Ordförande
Michael Unger har skickat in ansökan om SDF-bidrag till Smålandsidrotten. Michael
kommer att delta på ordförandekonferensen i Stockholm.
6.3 Kassör
Margaretha Carlsson informerade styrelsen om att kontrolluppgifterna kommer att skickas
ut inom kort. Samtliga deltagare på styrelsemötet accepterade att få detta via e-post.
Talanggruppen har haft ett eget sponsorspel och fakturor är utskickade.
6.4 Sekreterare
Ansökan om SDF-bidrag har skickats in till Blekinge IF.
6.5 Utbildningsansvarig
Eva Larsson har anmält sig till SvBFs kompletterande utbildning för befintliga tränare i
Markaryd den 10 mars 2019. Detta för att kunna få ETBF Level 1-certifiering. Efter detta
planeras det för en Steg 1- och en Steg 2-utbildning under våren.
Det har kommit många förfrågningar angående vuxenläger och det finns planer på att
hålla ett 2-dagarsläger under våren.
6.6 Ungdomsansvarig
Den 2 februari 2019 åker Team SB tillsammans med några från talanggruppen till
Varberg. På schemat finns klotkunskap, banläsning, m.m.
Tre deltagare från Team SB och två deltagare från talanggruppen kommer att till
Amsterdam i februari för att delta i en ungdomstävling.
Team SB kommer att avslutas i påsk.
Ett halvdagars ungdomsläger är planerat att hållas till våren.
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6.7 Serieansvarig
Bert Hagman informerade om att det är problem med många flyttade matcher i division 6.
En enkät gällande division 5 i distriktsserien kommer att skickas ut inom kort.
6.8 Tävlingsansvarig
Just nu är det 39 anmälda deltagare till individuella DM i Vetlanda.
Landskapsmatchen mot Östergötland kommer att spelas i Vilbergen, Norrköping, den 17
mars 2019.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Camilla Oscarsson planerar att göra ett utskick till föreningarna angående möjligheterna
att låna vår bowlingmatta.
6.10 Parabowlingansvarig
DM för parabowlare kommer att spelas den 10 februari 2019 i Hultsfred.
6.11 Historieprojektet
Inget att rapportera.
6.12 Svenska Bowlingförbundet
Jan Wiede informerade om att SM-veckan i Sundsvall kommer att sändas i SVT1.
Junior-EM kommer att spelas i Wien under påskhelgen.
TSYA (Team Sweden Youth Academy) är igång.
Den s.k. uppdateringsutbildningen för tränare steg 3 och steg 4 kommer att hållas inom
kort, bland annat i Markaryd den 10 mars 2019.
Jan informerade om att nya klotregler vad gäller borrning av klot kommer att införas inom
kort.
6.13 Representation
Michael Unger kommer att delta på ordförandekonferensen den 8–10 februari 2019.
6.14 Årsmötet/Jubileum
Vårt årsmöte kommer att hållas på Scandic Elmia, Jönköping, den 26 maj 2019. Tidigare
ordföranden Ola Rydén har preliminärt gett klartecken för att delta på vårt årsmöte.
Valberedningen är aktiverad.
7. Övriga frågor
Eva Larsson föreslog att vi ska anordna träningskvällar för damer respektive herrar i
rekryteringssyfte. Upplägget provas för närvarande i andra distrikt. Genom att samla
enbart damer alternativt herrar från till exempel Korpen, pensionärsgrupper och redan
aktiva spelare i någon bowlinghall vid regelbundet återkommande tillfällen, ökar vi
möjligheten att hitta nya medlemmar.
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8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 17 mars 2019 kl. 19.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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