Protokoll nr. 5 2018-2019

Protokoll fört vid Småland Blekinge Bowlingförbunds telefonmöte den 17 mars 2019
Deltagare: Michael Unger, Eva Larsson, Margaretha Carlsson (från p. 6.3), Bert Hagman,
Daniel Olin (från p. 6.8), Anders Svensson, Andreas Johansson (suppleant), Christer
Lundström (adjungerad), Maire Wiede (adjungerad), Hans-Ingmar Jansson (sammankallande,
valberedningen).
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 27 januari 2019 godkändes.
4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
5. Skrivelser
5.1 Svenska Bowlingförbundet
Det har gått ut en inbjudan till BHL-ligan (Bowla Hela Livet).
Protokoll nr 7 2018-2019 lades till handlingarna.
Nya klotregler kommer att gälla, vilket innebär att balanshål kommer att förbjudas.
En andra enkät gällande division 1 i nationella damserien har skickats ut till alla klubbar
med spelande damer.
Det har gått ut information om Framåtfonden, som betalar ut bidrag till projekt för att
rekrytera fler bowlare.
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Det har gått ut en inbjudan till individuella SM 2019.
Svenska Bowlingförbundet söker arrangörer för SM-tävlingarna och Action Jubal de
närmaste två säsongerna.
Inbjudan till UPP-slaget 2019 har skickats ut.
Svenska Bowlingförbundet har skickat ut information om hur många föreningar som har
aktiverat integration mellan BITS och IdrottOnline. Just nu är det 21 föreningar i vårt
distrikt som har gjort detta.
5.2 Övriga
Inget att rapportera.
6. Rapporter
6.1 VU
Inget att rapportera.
6.2 Ordförande
Michael Unger informerade om damträffen, som hölls den 27 februari 2019 i Växjö. Kort
sammanfattat var den överlag gällande inställningen att man hellre ville spela med 6mannalag än spela i 6-lagsserier.
Michael har skickat ut presentationerna från ordförandekonferensen till styrelsen.
Damuppropet presenterades där av SvBF, då ingen av initiativtagarna var närvarande. En
SDF-träff är planerad i maj, där SvBF inte kommer att delta.
6.3 Kassör
Michael Unger informerade om att Smålandsidrotten har meddelat att de inom kort
kommer att betala ut SDF-bidraget.
6.4 Sekreterare
Maire Wiede informerade om att verksamhetsberättelsen måste vara klar absolut senast
den 19 maj, för att hinna tryckas innan årsmötet.
6.5 Utbildningsansvarig
Eva Larsson har deltagit på SvBFs kompletterande utbildning för befintliga tränare i
Markaryd den 10 mars 2019. Detta för att kunna få ETBF Level 1-certifiering.
Utbildningen skulle även ha innehållit en uppdatering av DTU-materialet
(DistriktsTränarUtbildningen), men detta saknades.
Den 28–29 april 2019 kommer Småland, Halland och Västergötland att hålla en
gemensam DTU-utbildning, steg 1, i Gislaved. Del 2 är planerad till hösten och deltagarna
kommer att få göra ett hemarbete under sommaren.
Ett vuxenläger kommer att köras i Gislaved antingen i juni eller i augusti i år.
Det planeras även för en tränarträff tillsammans med Halland där tidigare steg 2-utbildade
ska uppdateras med det nya materialet. Datum är ännu ej klart.
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6.6 Ungdomsansvarig
Den 17 mars 2019 åkte Team SB till Varberg. Endast fyra spelare deltog. På schemat
fanns bland annat klotkunskap och banläsning. Avslutningen kommer att ske i Gislaved
under långfredagen i samband med att man kommer att spela Äggarullet.
Nästa Team SB kommer att bestå av fyra deltagare. Det planeras för deltagande i två
internationella tävlingar och det kommer att spelas sponsorspel för att finansiera en del av
resorna.
Förhoppningsvis går det att köra ett breddläger under våren. Efter sommaren kommer
Kenth ”Sillen” Andersson att hålla ett breddläger i Karlshamn.
Det finns funderingar kring att genomföra ett sommarläger i egen regi i Gislaved. Dock
krävs det minst 16 anmälda för att kunna genomföras.
6.7 Serieansvarig
Bert Hagman informerade om distriktsserierna.
Beslutades att höja w.o.-avgiften för både division 5 och division 6 till 2.000 kr nästa
säsong.
6.8 Tävlingsansvarig
Daniel Olin meddelade att det är 115 anmälda deltagare till individuella DM i Vetlanda.
Landskapsmatchen mot Östergötland, som spelades idag, slutade med vinst till Småland
med 1.179 poäng.
För varje spelad start i DM kommer det att lottas ut en valfri start i Smålandstouren.
Lottningen kommer att ske på vårt årsmöte i Jönköping.
6.9 Marknadsförings- och rekryteringsansvarig
Inget att rapportera.
6.10 Parabowlingansvarig
Inget att rapportera.
6.11 Historieprojektet
Christer Lundström arbetar vidare med historieprojektet. Han uttryckte önskemål om att få
in resultat från Team SB, landskapsmatcher med mera.
Christer kommer att bevaka och sammanfatta kvalspelet på vår hemsida.
6.12 Svenska Bowlingförbundet
Inget att rapportera.
6.13 Representation
Michael Unger deltog på ordförandekonferensen den 8–10 februari 2019. Han deltog även
på damträffen i Växjö den 27 februari 2019.
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6.14 Valberedningen
Hans-Ingmar Jansson meddelade att fyllnadsvalet av en ledamot för 1 år är klart. Det
fattas ännu förslag på en suppleant, men det beräknas vara klart inom kort.
7. Övriga frågor
De planerade stadgeändringarna behöver tas upp till beslut på nästa styrelsemöte för att
kunna presenteras på vårt kommande årsmöte. Årsmötet kommer som tidigare att starta
med lunch kl. 13. Bowlingmattan ska presenteras för föreningarna i samband med
årsmötet. Diskuterades ett förslag om att dela ut pennor med texten ”Småland Blekinge
Bowlingförbund” till deltagarna, med anledning av att vi firar 75-årsjubileum. Maire
kollar med Nöjab i Kalmar angående detta.
8. Nästa möte
Telefonmöte söndagen den 12 maj 2019 kl. 18.00.
9. Mötets avslutning
Ordföranden Michael Unger avslutade mötet.

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

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