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Närvarande:

Stig Pettersson (SP), Andreas Feuk (AF), Lennart Ekbäck (LE), Magnus
Lundin (ML), Said Morell (SM), Hans Olofsson (HO), Anna Boldt (AB),
Adjungerad Bengt Svensson (BS)

Ej närvarande: Thomas Damberg (TD)
Plats:

Telefonmöte

1. Mötet öppnat

Ordförande Stig Pettersson öppnade mötet

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Beslut:

PM valdes att justera protokollet.

3. Val av justerare

4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Styrelsemötesprotokollen från den 28 januari gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 28 januari gicks
igenom.
Utförda punkter avfördes från listan

5. Rapporter och skrivelser

Fanns inget att rapportera

6. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS rapporterade att årets bokföring ännu inte påbörjats
men att inget anmärkningsvärt inträffat under årets två
första månader. Kassan är ca 350 000 kr större nu än
vid motsvarande tid förra året. Detta beror på det
överskott förbundet gjort på 200 000 kr förra samt på
att förbundsutvecklingspengar från Idrottslyftet som
nyligen utbetalats.
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7. Kommittérapporter
7.1 VU

VU har ”per capsulam” tagit ställning till ändringar i
texten kring överenskommelsen med Branschorganisationen Svensk Minigolf enligt det VU
protokoll som skickats till styrelsens medlemmar.
Texten överensstämmer nu med intentionerna i det
beslut som fattades vid föregående styrelsemöte

7.2 GS/kansli

BS rapporterar årsberättelsen är klar och har
distribuerats till samtliga klubbar och distrikt via post
och e-mail. Den ligger dessutom ute på hemsidan sedan
den 22 februari.
BS har deltagit på en kurs anordnad av RF som gällde
årsmöten. De nya kunskaperna som inhämtades där kan
eventuellt ge upphov till förslag om vissa mindre
ändringar i förbundets stadgar.

7.3 Sportkonsulent

Sportkonsulent Peter Gyllhag rapporterade via BS att
distriktsträffarna har gått vidare med en träff med
östsvenska distriktet. Peter upplevde träffen som
mycket lyckad vilket kunde intygas av ML som var
närvarande som representant för östsvenska.

7.4
Sportchef/Landslagskommitté

BS rapporterade att U23-landskampen i Salzburg
genomförts. Tyvärr utan svenska framgångar. Två
fyramannalag från Sverige deltog.
SP meddelar att årets Oldtimers-EM blir en
kombinerad tävling mellan EB och Betong. Det har
tidigare varit något oklart.

7.5 Internationella kommittén

Fanns inget att rapportera

7.6 Mediakommittén

BS rapporterade att kommittén haft ett möte i Göteborg
som handlade om inriktningen på våra olika hemsidor
samt om vilka som ansvarar för rapporteringen av årets
arrangemang.

7.7 Utvecklingskommittén

SP meddelar att ett flertal projekt startats. Närmast
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förutom föreningsbesöken finns nya processdagar i
projektet ”Idrottens Ideella Ledare”.
7.8 Ungdomskommittén

AB rapporterar att tävlingen juniorfemmanna för
distriktslag är genomförd med fem deltagande distrikt.

7.9 Tävlingskommittén

PM rapporterar att ett antal protester mot serieindelningen kommit in. Det gäller framförallt
indelningen i division fyra med långa resor och få
matcher. Täko kommer att erbjuda lagen att spela
dubbla omgångar vid varje samling. SM ansåg att det
var viktigt att vi är lyhörda för de synpunkter klubbarna
kommer med. Kan vi tillmötesgå dem på ett sådant sätt
att de inte känner sig tvungna att hoppa av serien så bör
vi göra det.

7.10 Tekniska kommittén

SP rapporterar att årets domarkonferens genomförts.
Tyvärr ställde stormen i Sydsverige till det så att flera
domare inte kunde närvara. Trots manfallet blev det en
mycket lyckad konferens.
SP rapporterar att sydsvenska distriktet ännu inte hittat
någon som vill vara domaransvarig. Det är ett stort
problem som distriktet måste lösa.

7.11 Utbildningskommittén
8. Avstämning inför årsmötet

Fanns inget att rapportera.
Ännu inte helt klart med seminarierna. AF tar kontakt
med Peter Gyllhag för att stämma av statusen på detta.
Inga nya anmälningar har kommit in sedan förra mötet.

9 Övriga frågor

Fanns inga övriga frågor att diskutera.

10. Mötets avslutande

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

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Per Mattsson
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