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Protokoll fört vid telefonmöte med förbundsstyrelsen den 23 maj 2016
Närvarande:

Styrelseledamöter: Malin Löf (ML) ordf., Hans
Bergström (HB), Stefan Gillberg (SG), Carina
Lindström (CL), Christian Eriksson (CE, adj.) och
Elisabeth Brandt (EB, adj.)
Personal: Bengt Svensson (BS, adj.)

Förhinder:

Ulf Kristiansson (UK), Per Mattsson, (PM)

Vid protokollet:

Bengt Svensson

§1

Mötets öppnande
Vice ordförande ML hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan har sänts ut via e-mejl.
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna föredragningslistan.

§3

Protokolljusterare
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse SG att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§4

Genomgång av föregående mötesprotokoll och åtgärdslistan
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna mötesprotokollen från den 22 februari och den 21 mars.
Åtgärdslistan behandlades.
Utförda punkter avfördes.

SBGF - Styrelsemöte

Utskriftsdatum: 2016-06-13

Sidan 1 av 4

Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

23 maj 2016

Protokoll

§5

Ekonomisk rapport budgetuppföljning
BS rapporterade att bokföringen för perioden januari till april ännu inte är färdig och
därför kunde därför inte presenteras.
BS rapporterade att resorna till Nationscuper och U23 Challenge kommer att överstiga
budget. Dels är extra bagage dyrare nu än tidigare och en strejk på flygplatsen i
Frankfurt gjorde att vi fick avboka och med kort varsel boka nya biljetter till U23. I
övrigt finns inga anmärkningsvärda avvikelser mot budget.

§ 6.

Kommittérapporter
Sportkommittén:
SG rapporterar att landslagen har spelat U23 Challenge och Nationscuper. Det har varit
mycket bra resultat med vinst i både U23 och NC för seniorer. Tyvärr förstörde
magsjuka juniorernas möjligheter att både förbereda sig och tävla i deras Nationscup i
Bischofshofen.
Ledarrekryteringen till sommarens mästerskap ser bra ut.
WAGM: Flera tunga namn har tackat nej inte minst på grund av att tävlingen går på
midsommarhelgen. De som nu är uttagna har dock god erfarenhet av MOS.
Vi har fått ett erbjudande från Waypoint att köpa de landslagspikéer som blev för små
till ett kraftigt reducerat pris. Vi kan även få ett tryck på dem.
Förbundsstyrelsen beslutade
att anta Waypoints erbjudande; och
att först i ett senare skede besluta vilket tryck vi ska sätta på dem.
SG rapporterade också att han deltagit i en nätverksträff för precisionssporter. Träffen
var lyckad och SG fick många nya kontakter och idéer.
Ungdomskommittén
CL rapporterar att utbildningen av Bangolfinstruktörer som skett genom GoToMeeting
är avslutad. 10 instruktörer är kontrakterade.
Ungdomslägret inför SM i Umeå har fått ett högt deltagande. 52 ungdomar kommer att
vara med veckan innan midsommar.
I övrigt pågår planeringen för USM i Umeå.

SBGF - Styrelsemöte

Utskriftsdatum: 2016-06-13

Sidan 2 av 4

Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

23 maj 2016

Protokoll

Kommittén har fått problem med höstlägret eftersom MunktellArenan är bokad den
tänkta helgen. De undersöker nu möjligheten att tidigarelägga lägret en vecka. Styrelsen
uppmanade RUJK och ToRK att tillsammans diskutera hur detta kan passa in i höstens
spelprogram. Ifall inte dessa kommittéer tillsammans kan komma upp med en lösning
ska frågan tas upp i styrelsen igen.
Utbildningskommitttén:
CE och EB rapporterade att planeringen för höstens utbildningshelg i Eskilstuna och att
arbete pågår för att göra regelkunskapsutbildningen digital så att den kan läsas på
distans.
Mediakommittén:
CE och HB rapporterade att frågan om vem som ska rapportera på plats från EM i
Portugal ännu inte är löst.
Kansli:
BS rapporterade att ett nytt avtal om en så kallad trygghetsanställning skrivits med
Arbetsförmedlingen i Hässleholm avseende Jan-Åke Perssons anställning.
BS rapporterade också att Jan-Åke varit sjukskriven sedan den 11 april och att han
eventuellt kan vara tillbaka på deltid den 1 juni. Detta är dock osäkert. Ifall det dröjer
längre tid innan Jan-Åke kan komma tillbaka kommer det att bli problem som måste
lösas. Framförallt gäller det augusti månad då BS har semester och förbundet på något
sätt måste vara bemannat.
Förbundsstyrelsen beslutade
att avvakta tills att vi vet mera säkert om och när Jan-Åke kan börja arbeta igen och
vid behov kalla till ett VU-möte för att diskutera lösningar på problemet.
BS rapporterade att han tillsammans med Utbildningskommittén och
Ungdomskommittén varit i Örebro för att under ledning av SISU diskutera
verksamhetsutvecklingsplanen som ska lämnas in till RF i september.
§7

Extra årsmöte
Förbundsstyrelsen beslutade
att kalla till ett extra årsmöte i Norrköping den 4 juli kl 19.00 för att välja ny
ordförande och göra ett fyllnadsval efter Peter Johansson och Magnus Lundin; och
att ge BS i uppdrag att kungöra det extra årsmötet och att boka en lokal.
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§8

SM-veckan
HB rapporterade att alla avtal är skrivna och att banorna kommer att levereras senast
den 15 juli. Den ursprungliga planen var att banorna skulle vara på plats den 1 juni men
problem med leverans av filt fördröjde leveransen.
Avsikten är att följa upp tävlingarna med att ha Bangolfinstruktörer på plats under några
dagar efter tävlingen för att dra nytta av det intresse som SM-veckan skapar.

§9

Övriga frågor
SG meddelar att motioner till EMF:s kongress i Vizela ska vara organisationen
tillhanda senast den 21 juni.

§ 10

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

____________________________
Bengt Svensson

_____________________________
Malin Löf

Justeras
____________________________
Stefan Gillberg
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