Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2017-01-09, BK Allians Halmstad
Närvarande: Inger Östenson-Träff, Malin Larsson, Christer Grähs, Lennart Nordberg, Lennart Löfberg
och Stellan Pettersson
Frånvarande: Roger Hedsköld, Olle Johansson, Henrik Johansson och Svante Ahlberg
§ 18 Mötet öppnades av Christer Grähs.
§ 19 Protokollet för mötet den 2 november behandlades och lades till handlingarna.
§ 20 Ekonomi.
Ekonomin är god. Vi ligger plus gentemot budget.
Vi beslöt att ersätta Britt-Marie Warborn, Elena Bolaños och Jan-Inge Troedssons deltagaravgift á
1 600 kronor samt resekostnader för tävlingsledarutbildning i Örebro 14-15 januari.
§ 21 Informations, rekryterings och utbildningsverksamhet
Inga deltagande vid utbildningstillfällena i november varav de ställdes in.
Vi beslöt att hålla Hallandsträffen den 23 april klockan10-13. Återkommer med plats.
Det är viktigt att klubbarna väcker frågor som man vill lyfta med oss i styrelsen. Viktiga frågor som vi
behöver diskutera tillsammans är bland annat tävlingsverksamhet och utbildningsverksamhet. Frågor
väcks och anmälan sker till malin.larsson@regionhalland.se senast den 19 mars.
§ 22 Tävlingsverksamhet
Något färre deltagande i DM mix. I övrigt flyter tävlingsverksamheten på. Sista omgången i
allsvenskan division 4 körs i helgen. Näst på tur är DM-par semifinal och DM veteraner.
§ 23 Ungdomsverksamhet (spelare upp till 25 år)
Inbjudan kring SBF satsning ”juniorlådan” har gått ut till klubbarna och Albrekts BK har anmält sitt
intresse direkt till förbundet sedan tidigare. Laholms BK har nu också anmält sig och det är tänkt att de
ska starta upp i januari, kul.
§ 24 Hemsidan HBF
Stellan arbetar med att flytta över all information till nya hemsidan. Ingen uppdatering sker i Spader.
Bridge i Halland kommer att finnas kvar då där finns äldre värdefull information.
Vi ligger alltså i fas med förbundets planering att gå över till det nya gränssnittet.
Om klubbarna vill marknadsföra någon tävling så går det bra att meddela Stellan gunstel@tele2.se så
lägger han ut det på hemsidan.
§ 25 Nästa möte är måndagen den 20 mars klockan 1830, BK Laholm, Mellbystrand. Lennart
Nordberg ansvarar.
§ 26 Mötet avslutades och Christer tackade för allas deltagande på mötet.
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