
                                  

Protokoll fört vid styrelsemöte i HBF 2020-03-11 (Möte nr 3), Halmstadtravet, Halmstad. 

 Närvarande:  Per Fåhraeus, Lennart Nordberg, Stellan Pettersson, Jan-Inge Troedsson 

                          och Jan-Erik Helmersson. 

Frånvarande: Henrik Johansson och Jan Malmström. 

1.  Per Fåhraeus förklarar mötet öppnat. 

2.  Protokollen från föregående möte behandlas och läggs till handlingarna. 

3.  Planering inför 2020/2021. 

     Per har gjort en grovplanering av verksamheten inför säsongen 2020/2021 som vi   

    bearbetar och kommer att presentera som ett förslag i samband med Hallandsträffen 

    den 3 maj.  

     HBF:s årsmöte blir preliminärt den 6 sept 2020 i Falkenberg (Västerhavets lokaler). 

     Vi tillstyrker att BK Allians får guldtävling den 2 jan 2021 och vidarebefordrar detta                     

     till SBF för godkännande. När Laholm skickar in en ansökan för sin planerade guldtävling 

     tillstyrker vi även den för vidare befordran till SBF.  

     Formerna för DM-lag diskuteras. Ev. kommer vi delvis att mixa grupperna i norr/söder.  

     Mer om detta på Hallandsträffen. 

 

     ”Nygammalt” planeras av Jan-Inge. För att räknas som nybörjare kommer det att ske en 

     förändring. Nybörjare är man numera om man har max 15 ”mästarpoäng”. Avstämning 

     av speltider mm. sker i samband med Hallandsträffen. 

     Hallandsträffen kommer att arrangeras prel. den 3 maj kl 09:30 på Västerhavet i  

     Falkenberg. Frukost serveras från kl. 08:30. Utbildningar kommer att planeras i 

     samband med träffen. Meddela ev. önskemål om ej deltagande på mötet. 

4.  Ekonomi 

     Lennart redogör för det ekonomiska utfallet gentemot budget. Ekonomin är god (se  bif. resultat- 

     rapport). 

     

     Angående DM-mixed i Laholm (23/11) förklarar Lennart att tävlingen gick med 900 kr i förlust då 

     lokalhyran är 2.100 under helgen.   Den tidigare beräkningen inför föregående möte var felaktig,  

     då även överskottet  från matserveringen var inkluderad. Styrelsen beslutar att kompensera  

     Laholm med underskottet.  

 

     Inför kommande spelår budgeterar  vi  lokalbidrag för heldag med  1.500kr (1.200 kr) samt 

     750 kr för halvdag (600 kr) för egen lokal, samt full kostnadstäckning för hyrd lokal.  



    

5.  Tävlingsverksamhet. 

     Spelårets Hallandsrally har haft två inställda tävlingar vilket gör att det bara spelas fem 

     tävlingar. Vi hör med Falkenberg om man kan tänka sig att ”uppgradera” Sköna maj- 

     tävlingen till en Rallytävling. I så fall uppfylls villkoret min. 6 tävlingar för utdelning av 

     guldpoäng.    

     I övrigt flyter tävlingsverksamheten på enligt plan. 

 

 6. Information, hemsidan. 

    Hemsidan uppdaterar vi löpande så att den är så aktuell som möjligt.  

7.  Utbildning, rekrytering, SISU . 

     SISU har gått ut med en inbjudan till en samverkansträff i Falkenberg (Falcon Alkoholfri Arena) 

     onsdagen den 25 mars kl 18:00 till samtliga medlemsorganisationer i RF-SISU i Halland.  

 

8.  Ungdomsfrågor. 

     Inget speciell finns att rapportera angående ungdomsfrågor.  

 

 9. Träff med Martin Löfgren, distriktsträff i höst. 

      Distriktsträff kommer att anordnas den 7-8 nov 2020 i Örebro. 

 

 10. Övriga frågor. 

      Inga övriga frågor finns att behandla          

 

11. Nästa möte blir den 3 maj 2020 direkt efter Hallandsträffen i Falkenberg.  

12. Per tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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