Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

28 april 2008

Protokoll

Närvarande:

Ej närvarande:
Plats:

Stig Pettersson (SP), Andreas Feuk (AF), Lennart Ekbäck (LE), Said
Morell (SM), Anna Boldt (AB), Thomas Damberg (TD), Per Mattsson
(PM) Adjungerad: Bengt Svensson (BS)
Magnus Lundin (ML) Hans Olofsson (HO)
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.

Styrelsemötesprotokollet från den 15 och 16 mars gicks
igenom.

Beslut:

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

5. Rapporter och skrivelser

Rapporter och skrivelser hänförs till respektive
kommitté.

6. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade en budgetuppföljning för årets tre
första månader.

7. Kommittérapporter
7.1 VU

Fanns inget att rapportera

7.2 GS/sportkonsulent

BS rapporterade:

Styrelsemöte
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Styrelsemöte

Från möte med RF:s dopingkommission som
medförde att förtydliganden angående de regler
som gäller bangolfare gått ut på förbundet
hemsida. BS kunde konstatera att SBGF:s
regler inte stämmer helt överens med WMF:s.
SM informerade om att WMF just nu arbetar
intensivt med dopingfrågorna vilket innebär att
SBGF inte bör agera förrän WMF är klart med
sitt arbete.
Från GS/Ordförandekonfernens angående den
organisationsutredning som pågår av
oberoende utredare på RF. Som avslutning på
konferensen informerade RF och SVT-sporten
om den planerade SM-veckan i Malmö 2009.
SBGF:s tävlingskommitté har tagit inledande
kontaker för att undersöka om bangolfen kan
vara med på denna vecka.
Från GS-föreningens årsmöte kunde
rapporteras att RF kommer att satsa på att
hjälpa förbund som söker internatioenlla
mästerskap. I dagsläget ser det ut som om detta
gäller framförallt i ansökningsskedet men det
kan kanske även gälla själva arrangemanget.
SISU har startat upp ett projekt som kallas
Idrottens föreningslära. Det ska alltså satsas på
föreningskunskap över förbundsgränserna i
likhet med Plattformen för ungdomsledare.
Tanken är att alla nyblivna föreningsledare ska
skickas till en tre timmars introduktionskurs.
HCP Online: Antisvaj och begränsningsregeln
införs denna vecka. Även ett nytt
rankingverktyg tas i bruk innevarande vecka.
Detta ska räkna snabbare samtidigt som
systemet inte ligger nere när rankingberäkningen görs.
Kickback från Scandic 2007 blev 5800 kr.
Hotellnätter för nöstan 200 000 kr hade bokats
på SBGF:s avtalsnummer.
Licensstatistik: Antalet licenser var i april 3192
st. En minskning med 216 stycken på ett år.
Rapport för Sportkonsultentens räkning att
Peter Gyllhag varit på föreningsbesök i
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7.3 Internationella kommittén

Blekinge och Norrland samt på SDF-möte i
Nordsvenska.
Idrottslyftspengar söktes av 40 föreningar. Ett
rekordstort intresse. Just nu pågår arbetet med
att säkra upp de bangolf-instruktörer som ska
arbeta i föreningarna under sommaren.

•
SM rapporterar att han ska delta på WMF:s
styrelsemöte i Ungern i samband med juniorernas
Nationscup. SM rapporterar också att WMF återigen
står utan Media Manager.

7.4 Sportchef

Sportchefen var inte närvarande så det fanns ingen
rapport.

7.5 Mediakommittén

Fanns inget att rapportera.

7.6 Utvecklingskommittén

SP rapporterade att arbetet med projektet Idrottens
Ideella Ledare avslutats genom den processledning
arbetsgruppen fick under en helg i Eskilstuna. SISU:s
processledare ser positivt på den decentraliserade
arbetsmetoden med bland annat föreningsambassadörer
som SBGF valt.

7.7 Ungdomskommittén

AB rapporterade att Tjejlägret genomförts i Eskilstuna.
Förfrågan har gått ut till Östsvenska om USM 2009.
Ännu ingen reaktion därifrån.

7.8. Tävlingskommittén

PM och LE rapporterar att serier och tävlingsprogram
är klara.
Diskuterades hur en distriktstävling ska definieras då
den har en lägre sanktionsavgift än en nationell tävling.

7.9 Tekniska kommittén

Styrelsemöte

Diskuterades också ifall de lag som ingår i en serie
själva ska ha möjligheten att bestämma ifall serien ska
börja spelas på ett annat klcokslag än det som anges i
inbjudan. Frågan är då om enskilda lag har vetorätt mot
sådana beslut eller det är majoritetsbeslut som gäller.
SP rapporterar att årets banbesiktningar påbörjats.
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7.10 Utbildningskommittén

AF rapporterar att en domarkurs genomförts i
nordsvenska distriktet. Sju nya domare utbildades.

9. Organisationsfrågor kring VM
2011
Beslut:

Beslutades att välja en VM-kommitté bestående av SM,
HO och Jan Strandberg.
Kommittén ska till planeringskonferensen i november
utreda och lägga förslag på i vilken form arbetet kring
VM ska organiseras.

10 Övriga frågor

Fanns inga övriga frågor

11. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade de
närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Per Mattsson

Styrelsemöte
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