Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

27 juni 2005

Protokoll

Närvarande:

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

Ej närvarande: 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 AB att justera dagens protokoll.

3. Val av justerare
BS påpekade att ett skrivfel i protokollet inte upptäckts
i justeringen. I beslutet på sidan fyra angående
bekräftelsen av IU:s beslut rörande dispens för Aungdom att spela i HCP-baserade klasser står det
felaktigt ”A-pojkar”. Det ska stå ”A-ungdom”.

4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Beslut:

Med ovanstående ändring lades protokollet från
styrelsemötet den 30/5 med godkännande till
handlingarna.
Åtgärdslistan gicks igenom. Utförda punkter avfördes.
Punkt nr 22 ”Välj ut namn på 50 sportjournalister som
ska ha tidningen bangolf” flyttades fram till oktober.
Samma sak gjordes med punkt nr 69 ”Revidering av
beslutsordningsdokument”. Punkt nr 104
”Sammanställa information till distrikten om
föreningsambassadörer” flyttades fram till den 15/8.

5. Rapporter och skrivelser

Styrelsemöte

Inget fanns att rapportera
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6. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

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

7. Kommittérapporter

•

VU: Inget fanns att rapportera.

•

GS/Sportkonsulent:
BS rapporterade att Jan Strandberg, PG och BS
varit på Bosön och genomgått en utbildning i att
administrera förbundets nya hemsida.
BS rapporterade att brevet till föreningarnas
kassörer angående LOK-stödet har sänts ut.
Brevet innehåller den enskilda föreningens
utveckling av rapporterade aktiviteter.
Broschyren ”Bangolf sporten för alla” är slut.
Offert på nytryck har tagits fram. Den ligger på
ca 11500 för en upplaga på 2000 st.

Beslut:

Beslutades att ge PG i uppdrag att ta fram
förslag på de förändringar som behöver göras i
broschyren. Förslaget presenteras på styrelsens
möte i oktober.
BS rapporterade att Olle P. Johnson-fondens
medel, 94 000 kr, är överförda till förbundets
kassa.
BS rapporterade att PG varit i Prag på ett
seminarium om juniorsatsningar anordnat av
WMF.
•

Internationella kommittén
Diskuterades de internationella tävlingarna i
augusti. HB efterlyste en lägesrapport från
sportchefen. BS fick uppdrag att meddela Jan
Strandberg att styrelsen önskar en rapport från
sportchefen till varje styrelsemöte.

Styrelsemöte
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SM rapporterade att SBGF lämnat fem motioner
till WMF:s kongress i augusti. Dessa gäller
Minigolf Open Standard, WMF:s avgiftssystem,
representation i WMF:s styrelse från samtliga
kontinentförbund, registrering av WMF i ett
lämpligt land samt avskaffande av ”senior
officer”.
•

Framtidsgruppen: Inget fanns att rapportera.

•

Ungdomskommittén:
AB rapporterar att PG från den 30/5 är
adjungerad till kommittén.
PG kommer att vara förbundsrepresentant vid
Ungdoms-SM.
Ett sommarläger för ungdomar kommer att
genomföras i Asarum med hjälp av
handslagspengar.

•

Idrottsutskottet: Inget fanns att rapportera.

•

Utbildningskommittén: Inget fanns att
rapportera.

HB rapporterade om att han och SM varit på möte i
Uddevalla för att diskutera den oenighet som föreligger
mellan SBGF och Empir angående ersättningen för
deras arbete. Tyvärr kunde inte Empirs VD vara med
på mötet vilket gjorde att Empirs representanter inte
hade befogenhet att fatta beslut. Något nytt möte är inte
inbokat.

8. HCP Online

Diskuterades när föreningarna ska börja använda det
nyutvecklade ”seriespelsmakrot”.
Beslut:

Styrelsemöte

Tredje seriespelsomgången rapporteras som tidigare.
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Fjärde ska rapporteras av föreningarna via makrot ifall
det visar sig att det fungerar som avsett.
9. Planeringskonferens
Beslut:

Styrelsen framförde ett önskemål om att få feedback
från de Handslagsprojekt som är genomförda

10. Övriga frågor
Beslut:
11. Mötets avslutande

Beslutades att förlägga årets planeringskonferens till
Eskilstuna.

Beslutades att PG ska rapportera om
Handslagsprojekten till nästa styrelsemöte.
Ordförande HB avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Anna Boldt

Styrelsemöte
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