
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2017-03-20, Laholms BK, Mellbystrand 

 

Närvarande: Inger Östenson-Träff, , Christer Grähs, Lennart Nordberg, Stellan Pettersson  

 

Frånvarande: Malin Larsson, Olle Johansson, Lennart Löfberg, Roger Hedsköld,  

Henrik Johansson och Svante Ahlberg 

 

§ 27 Mötet öppnades av Christer Grähs 

 

§ 28 Protokollet för mötet den 9 januari behandlades och lades till handlingarna 

  

§ 29 Ekonomi. 

Ekonomin är god. Vi ligger fortfarande på plus gentemot budget. DM medaljerna är slut. Christer 

Grähs kommer att, framåt hösten, beställa nya. Tidigare är det beställt för 8 år i taget. 

På vårt Ruterkonto är dragit 2x40:- för ickeregistrerad spelare i Falkenberg.  Åtgärdas via förbundet 

med info. till Falkenberg.  Det är också dragit för 2 Simultantävlingar. Vi har inga Simultantävlingar  

så detta måste åtgärdas och regleras. Det är oklart vilka klubbar det gäller. LN tar hand om det.  

 

§ 30 Informations, rekryterings och utbildningsverksamhet 

Inger har haft kontakt med SISU Halmstad. Inger skall träffa dem innan Hallandsträffen och reda ut 

vad som gäller. SISU betalar inte ut några pengar. För HBF:s del kan det röra sig om Hallandsträffen + 

ev. 2 nya kurser som kan vara bidragsberättigade. De kanske kan ta en del av fakturan som är aktuell. 

Enl. Inger måste vi uppge i förhand vilka kurser som gäller och när de skall vara.  

 

§ 31 Hallandsträffen 

Beslöts att styrelseledamöterna anmäler sitt deltagande i Hallandsträffen till Malin. Intresset är för 

närvarande svalt från klubbarna. Vi har endast fått in anmälningar från Allians och Värö. Albrekts har 

också meddelat att de kommer att närvara. I samband med Hallandsträffen kommer ett nytt 

budgetförslag och förslag på startavgifter att presenteras. Likaså kommer ett förslag på nytt 

spelprogram att läggas fram. 

 

§ 32 Tävlingsverksamhet 

Denna flyter på. DM semi är nu färdigspelad. 

 

§ 33 Ungdomsverksamhet (spelare upp till 25 år) 

Den 13-17/4 kommer Rikslägret för juniorer att hållas i Falkenberg. Beslöts att HBF sponsrar 

halländska juniorer med 600:-/deltagare. Juniorfonden tar den största delen av kostnaden.  

 

§ 34 Hemsidan HBF 

Vi kommer enbart att länka till halländska klubbar. Om vi får en inbjudan någon stans ifrån är det 

utskrift och anslagstavla som gäller.  

 

§ 35 Nästa möte kommer att bestämmas i samband med Hallandsträffen den 23/4. 

  

§ 36 Mötet avslutades och Christer tackade för allas deltagande på mötet. 

 

Vid protokollet  

    

Sekreterare   Ordförande 

Lennart Nordberg  Christer Grähs 

 


