Svenska Bangolfförbundet
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Dokument

Styrelsen

15 mars 2008

Protokoll

Stig Pettersson (SP), Andreas Feuk (AF), Lennart Ekbäck (LE), Magnus
Lundin (ML), Said Morell (SM), Hans Olofsson (HO), Anna Boldt (AB),
Thomas Damberg (TD), Adjungerade Bengt Svensson (BS), Peter Gyllhag
(PG), Jan Strandberg (JS)
Ej närvarande: Per Mattsson (PM)
Närvarande:

Plats:

Bosön, Lidingö

1. Mötet öppnat

Ordförande Stig Pettersson öppnade mötet

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Beslut:

SM valdes att justera protokollet.

3. Val av justerare

4. Information från valberedningen

Ingen ledamot var närvarande men BS kunde informera
att valberedningen föreslår omval på samtliga poster.

5. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Styrelsemötesprotokollet från den 25 mars gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den mars gicks
igenom.
Utförda punkter avfördes från listan

6. Rapporter och skrivelser

Styrelsemöte

Skrivelse har inkommit från Kungshall BGK som
protesterar mot Tävlingskommitténs serieindelning.
Division 4 södra B har endast fyra lag och Täko har
föreslagit att serien ska spelas med dubbelmöten i varje
omgång. Kungshall anser inte att dubbelmöten är bra
och har istället lämnat ett förslag till alternativ
serieindelning.
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Beslut:

Beslutades att överlämna förslaget till Täko med
uppmaningen att behandla förslaget i positiv anda. Ifall
samtliga lag från division 4 södra B ska flyttas till
andra serier bör det göras med så lite förändringar av
dessa serier som möjligt.
Skrivelse har inkommit från Anders Olsson,
Bangolfparken, som riktar kritik mot en styrelseledamot i SBGF i samband med oenighet kring driften
av Akallas betonganläggning.

Beslut:

7. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna med
konstaterandet att styrelsen inte har någon möjlighet att
agera i denna fråga.
BS presenterade en budgetuppföljning för årets två
första månader.

8. Kommittérapporter
8.1 VU

Fanns inget att rapportera

8.2 GS/kansli

Fanns inget att rapportera

8.3 Sportkonsulent

Sportkonsulent PG rapporterade att han genomfört
föreningsbesök i Västsverige (Trollhättan, Munken och
Uddevalla) och att han kommande vecka kommer att
genomföra föreningsbesök i Blekinge (Asarum,
Olofström, Sölvesborg). Vidare har han deltagit på två
distriktsträffar (Väst och Syd). Båda distriktsträffarna
har varit välbesökta.
På långfredagen kommer PG att tillsammans med SM
träffa sökande till tjänsterna som sommarinstruktörer i
Eskilstuna.

8.4
Sportchef/Landslagskommitté

Styrelsemöte

JS rapporterade att han såg positivt på U23landskampen i Salzburg även om resultaten som helhet
inte blev särskilt goda. Enstaka bra individuella insatser
fanns och den erfarenheten som denna typ av internationella turneringar ger är värdefulla. Gruppen som
helhet skötte sig alldeles utmärkt.
Utskriftsdatum: 2008-03-31
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Förslag finns att nästa års turnering ska gå på betong i
Schweiz. JS ambition är att Sverige ska vara med då
också.
JS arbete just nu är inriktat på planering av
Nationscuperna och av vårträffen på Bosön. På Bosön
kommer Eva Lundh från lag Anette Norberg (curling)
att medverka som föreläsare.
Idrottspsykologikursen fortsätter. Det finns en del
tveksamheter kring finansieringen av denna som JS för
tillfället håller på att utreda.
Diskuterades registrering av tävlingsledare. Många
tävlingsledare arbetar med tävlingar men registreras
inte på grund av att endast en tävlingsledare kan
registreras i HCP Online. Detta kan göra att
tävlingsledare som faktiskt fått erfarenhet ändå får sin
licens bortplockad därför att det gått mer än tre år
sedan de registrerats för ett uppdrag.

8.5 Utbildningskommittén

Beslut:

8.6 Tekniska kommittén

Beslutades att Täko tillsammans med Utbildningskommittén ska utreda konsekvenserna av att fler än en
tävlingsledare ska kunna registreras. Förslag läggs fram
på styrelsemötet i april.
Diskuterades saker som tagits upp på domarkonferensen.
När det gäller tidsregeln så var åsikten på konferensen
att stödet till domarna måste förbättras så att de klarar
av att se till att tidsregeln efterlevs.
Förslag kom också fram om att ersättningarna för
domaruppdrag borde differentieras så att ersättningen
för att doma elitserien inte ska vara samma som när
man dömer div 4.

På domarkonferensen diskuterades också förslag för att
komma tillrätta med godtyckligheten i bedömningen av
Styrelsemöte
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banor vid besiktning.
Tekniska kommittén kommer att titta på de förslag som
kommit fram och eventuellt lägga förslag till
regeländringar på planeringskonferensen.
Diskuterades regeln om klubbdress på officiell träning.
Bland annat är det oklart vad som kännetecknar en
klubbdress samt straffet för att inte använda en sådan.
Oklart är också vem som kan utdöma straff då domaren
i regel inte är närvarande under träningen.
Beslut:

Beslutades att Tekniska kommittén ska till
styrelsemötet i april ta fram ett förtydligande av
reglerna och att dessa ska publiceras på förbundets
webplats.

8.7 Internationella kommittén

Fanns inget att rapportera

8.8 Mediakommittén

HO rapporterar att första numret av Bangolf med Björn
Dinau som chefredaktör har kommit ut. Björn kommer
att försöka utveckla det samarbete med landslaget som
inleddes förra året med betongtipsen till att gälla även
andra områden av spelteknik.
Mediakommittén har haft ett möte i Göteborg. Där
beslutades bland annat hur bevakningen av de större
tävlingarna ska fördelas i sommar. Per Olsson är
ansvarig för detta. Vi kan konstatera att Martin
Sjöbergs 59 raka spik på EB-maran i Eskilstuna fått ett
visst medialt genomslag.
Bangolfsnack som främst är ett diskussionsforum har
nu varit igång några veckor. Aktiviteten i forumet har
varit hög under den inledande tiden. HO ser gärna att
styrelsen deltar i debatten.

8.9 Ungdomskommittén

AB rapporterar att Östsvenska distriktet fått en
förfrågan om USM 2009.
Den 19 till 20 april kommer ett tjejläger att hållas i
Eskilstuna. Anders Olsson och Karin Wiklund kommer
att vara instruktörer.

Styrelsemöte
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8.10 Tävlingskommittén

LE rapporterar att Eva-Lena Lundin lämnat
tävlingskommittén och posten som förbundets
damansvarige. Frågan om ersättare har inte hunnit
diskuteras.
Spelplats för SM 2009 är ännu inte klar. Det är
Bergslagen som står på tur. För OT-SM 2010 finns en
förfrågan från en förening i östsvenska distriktet.
Dataprogrammet som ska underlätta för seriespelsansvarige att utse platser för hemmaspel är klart.
HO tog upp frågan om att man ska vara anmäld till SM
en månad innan tävlingen börjar. Denna långa tid
menar HO är onödig idag. Dels har datasystem
underlättat lottning och dels är det inte så stort
deltagarantal som det var förr.
Beslut:

8.11 Utvecklingskommittén

Fanns inget att rapportera

9. Avstämning inför årsmötet

PG presenterade programmet för årsmöteshelgen.

Beslut:

10 Övriga frågor

Styrelsemöte

Beslutades att JS tar hand om presentationen av Årets
Bangolfare och Årets SM-klubb. BS tar hand om
presentationen av mottagarna av förtjänsttecken.
BS föreslog att ”Förtjänsttecken 20 år” ska byta namn
till ”SBGF:s stora förtjänsttecken”.

Beslut:

11. Mötets avslutande

Beslutades att Täko ska ta kontakt med årets arrangörer
och undersöka ifall det går att senarelägga anmälningsdatum redan i år.

Beslutades enligt förslaget.

Ordföranden avslutade mötet och tackade de
närvarande för visat intresse.
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Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Said Morell

Styrelsemöte
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