Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

5 september 2005

Protokoll

Närvarande:

Hans Bergström (HB), Lennart Ekbäck (LE), Lisbeth Ellström (LiE),
Andreas Feuk (AF), Kari Kuneinen (KK), Said Morell (SM), Anna Boldt,
(AB) Adj. Bengt Svensson (BS),

Ej närvarande: Stig Pettersson (SP), Per Mattsson (PM) Adj. Peter Gyllhag (PG)
Plats:

Telefonmöte

1. Mötet öppnat

HB hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Godkändes den förelagda föredragningslistan

Beslut:

Valdes LiE att justera dagens protokoll.

3. Val av justerare
Protokollet från styrelsemötet den 27/6 gicks igenom.

4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.
Beslut:

Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan gicks igenom. Utförda punkter avfördes.

5. Rapporter och skrivelser

AF rapporterade att han på plats i Borlänge uppvaktat
SP på hans 70-årsdag och överlämnat förbundets
present.

6. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

BS presenterade resultaträkning och jämförelse med
budget för årets fem första månader.
Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades att ge BS i uppdrag att till nästa
styrelsemöte göra en prognos för helårsresultatet.
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•

7. Kommittérapporter

Beslut:

Beslutades att frågan om hur det svenska
damlaget ska kvalificera sig till Europacupen i
framtiden ska tas upp som en punkt på
dagordningen vid nästa styrelseemöte.
•

Beslut:

VU:
HB rapporterade att VU tagit beslut om att
Uppsalas damer ska få representera Sverige i
Europacupen även om de formellt sett inte är
svenska mästare då de inte hade någon
motståndare.

GS/Sportkonsulent:
BS rapporterade att två medlemmar i BGK
Munken överklagat ett beslut om uteslutning ur
föreningen.
Beslutades att BS ska tillskriva föreningen och
för en förklaring till beslutet och för att på så
sätt få underlag för beslut på nästa styrelsemöte.
BS informerade om att Matfors MGK är ny
medlem i förbundet.
BS meddelade att X anmält SBGF
till Datainspektionen eftersom han anser att
HCP Online är integritetskränkande. HB
informerade om de kontakter via mail och
telefon han haft med X i ärendet. Ärendet är
ännu ej behandlat i Datainspektionen. Som en
konsekvens av anmälan ligger idag information
om att HCP Online använder sig av s k cookies.
BS önskade få beslut om att en ändring på
förtjänstdiplomen. Tidigare har ordförande,
sekreterare och kassör undertecknat dem. BS
förslag är att endast ordförande och
generalsekreterare undertecknar.

Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades enligt BS förslag.
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Sportchef
Jan Strandberg (JS) rapporterade skriftligt om
de internationella tävlingar som avhållits i
augusti månad.
JS ansåg i sin rapport att ett flertal av de fasta
speldagarna 2006 bör ändras. Styrelsen ansåg
att detta är möjligt med tanke på att det
internationella spelschemat kommer att ändras
2006.

Beslut:

Beslutades att LE ska ta kontakt med JS för att
tillsammans med honom arbeta fram ett förslag
på nya fasta speldagar 2006. Arbetet bör vara
klart 15/9 eftersom den 1/10 ska föreningar
ansöka om sina tävlingar för nästa år och då
måste de fasta speldagarna vara klara.

Beslut:

Beslutades att bjuda in JS till nästa styrelsemöte
för att diskutera målsättningar med landslagen,
hans syn på sina arbetsuppgifter samt andra
tävlingsfrågor.
•

Internationella kommittén
SM rapporterade från WMF-kongressen som
avhölls i Steyr i Österrike i samband med VMtävlingarna. WMF fick en ny styrelse där Kjell
Henriksson är ordförande och SM kassör. Jan
Strandberg blev invald i tekniska kommissionen
och BS i lagkommittén. Bland övriga beslut
som fattades var att det officiella språket i
WMF är nu engelska, Sveriges motion om
Minigolf Open Standard blev godkänd och att
juniorer och oldtimers ska spela sina
mästerskap samman helg i fortsättningen.
USA har lämnat in en ansökan om att få
arrangera VM 2009.
SM ansåg att styrelsen borde fatta ett beslut om
att söka VM 2011. Beslutet om tilldelning av

Styrelsemöte
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detta VM fattas 2007 och vi behöver tid på oss
för att planera ansökan. En bidragsansökan till
RF för att få pengar till att planera
arrangemanget måste vara inlämnad senast den
10/9. Därför bör beslutet fattas på detta
styrelsemötet.
Beslutades att SBGF ska lämna in en ansökan
till WMF om att få arrangera VM 2011.

Beslut:

Diskuterades en förfrågan från EMF om en
initial donation till förbundet eftersom man idag
inte har några pengar. HB informerade om att
SBGF tagit kostnader för två telefonmöten som
avhållits av EMF:s styrelse. Kostnaden för
dessa båda möten har varit totalt ca 2000 kr.
HB informerade om att i budgeten för 2005
finns avsatt medel för ett bidrag till EMF.
Beslutades att, förutom de två telefonmöten
som SBGF betalat, skänka ytterligare 4000 kr
till EMF. Telefonmöten som hålls av EMF på
SBGF:s telefonmöteskonto ska i fortsättningen
faktureras. BS får i uppdrag att ta kontakt med
EMF:s kassör och meddela beslutet

Beslut:

•

Framtidsgruppen: Inget fanns att rapportera.
AF ansåg att förbundet bör marknadsföra den
rankinglista som tas fram varje månad av HCP
Online. HB ansåg att det var en bra idé men att
Framtidgruppen bör ha ytterligare minst en
medlem som kan ägna sig åt PR-frågor.

•

Ungdomskommittén:
AB rapporterar att ungdoms-SM har avhållits.
PG som förbundsrepresenant har skrivit en
rapport som kommer att mailas till styrelsen.
Nästa års USM ska arrangeras av Bergslagen.
Arrangör ännu ej klar.

Styrelsemöte
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AB informerade om ett förslag från Hårdton,
som ska arrangera Ungdomsseriefinalen, att
inbjuda flera lag än de som kvalificerat sig från
de olika distrikten.
Beslutades att denna frågan avgörs av
ungdomskommittén.

Beslut:

Diskuterades en separat ungdomsklass på
Nordiska Mästerskapen. SM informerade om att
en sådan klass funnits tidigare. Till NM 2006 är
det för sent att men om Ungdomskommittén
tycker att det är en bra idé så kan man lägga ett
förslag till det nordiska mötet som kommer att
avhållas i samband med NM.
•

Idrottsutskottet:
Le meddelande att det ännu inte är klart med
arrangör till RM 2006.
Diskuterades formuleringarna i ett dokument
som IU tagit fram som gäller sanktioneringar,
HCP Online och rankingberäkning inomhus.

Beslut:

Beslutades att följande formuleringar ska gälla:
”Sanktion för inomhustävlingar under 2005-

2006 ansöks för varje inomhushall senast 19/9
2005 till resp.distrikt.
Distrikten godkänner ansökningarna och
skickar dessa vidare till IU före 3/10.
IU lämnar sanktion senast 15/10.
Gäller även tävlingar som inte kan/ska HCPregistreras.
Arrangör av individuella tävlingar betalar
500:- per tävling som ska registreras i HCPOnline. Fler tävlingar som spelas i samma hall
under inomhussäsongen 1/10-15/4 kan
ackumuleras till en. De ackumulerade
tävlingarna registreras då i HCP-Online när
den sista deltävlingen är färdigspelad.
Styrelsemöte
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1st serieomgång per hall/arrangör underlag
och division får HCP-registreras under en
inomhussäsong (1/10-15/4). Flera
serieomgångar kan ackumuleras till en. De
ackumulerade serieomgångarna registreras då
i HCP-Online när den sista delomgången är
färdigspelad. Avgiften för att registrera en
inomhusserie är 500:- för varje division som
spelas med maximalt 5 omgångar (spelhelger).
För fler omgångar än 5 tas ytterligare 500:- ut.
Hela programmet i samtliga hallar ska
sanktioneras, men om tävlingarna inte
registreras i HCP-Online utgår ingen kostnad
för arrangören.
Samtliga förbundsarrangemang inomhus
kommer att HCP beräknas, tjejfemman,
ungdomsseriefinalen, NM etc.”
•

HB ansåg att Minigolf Open Standard (MOS)
inte är något bra namn att använda i Sverige för
den bantyp som blivit godkänd i WMF. Han
bad därför IU att föreslå ett svenskt namn.

•

Teknisk utveckling
I SP:s frånvaro meddelade LE att IU och TU
ska ha ett telefonmöte inför styrelsemötet i
oktober där regeländringar ska diskuteras.

•

Utbildningskommittén:
AF meddelar att ett utskick gått till föreningar
där UK vill ha synpunkter om vilka utbildningar
som bör genomföras 2006.
Planering av utbildningskonferensen pågår för
fullt.
Andra projekt som är på gång är revideringen
av regelkunskapshäftet.

8. Övriga frågor
Styrelsemöte

LE anser att HCP Online-gruppen bör ha ett möte.
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Beslut:
91. Mötets avslutande

Beslutades att HB kallar till telefonmöte.
Ordförande HB avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Lisbeth Ellström

Styrelsemöte
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