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Närvarande:

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

Ej närvarande: Stefan Gillberg (SG), Adj Peter Gyllhag (PG).
Plats:

Telefonmöte, 21.00 – 23.00

1. Mötet öppnat

HB hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av föredragningslista.
Beslut:

Beslutades att godkänna den förelagda
föredragningslistan.

3. Val av justerare.
Beslut:

4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt
åtgärdslistan

Valdes Anna Boldt att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och utförda
punkter på åtgärdslistan avfördes.
LE meddelade angående punkt 89 i åtgärdslistan
”Ändring i IU:s beslutsprotokoll angående krav på
domare i sanktionerade tävlingar” att inga ändringar
kommer att göras i det justerade protokollet. Däremot
kommer ett nytt beslut som är anppassat till gällande
regler att fattas på nästa IU-möte.
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5. Rapporter och skrivelser.

HB informerade om att han och BS varit i Lorsch i
Tyskland i samband med en U23 landskamp.
Sverige representerades av två mixade lag som
placerade sig tvåa och trea bakom hemmanationens lag
ett. Jan Strandberg coachade laget. Detta var Jans första
uppdrag som förbundets sportchef.
HB och BS träffade tyska förbundets ordförande
Gerhard Zimmerman samt sportchefen Reinhard
Neitzke. Diskussionerna handlade framförallt om den
förestående WMF-kongressen och de motioner som ska
läggas till denna. Motioner som diskuterades var
WMFs finansiering nu när EMF bildats, stadgefrågor
samt godkännade av nya bantyper, så kallad Open
Standard.
En diskussion fördes även om möjligheten för
Tyskland att använda HCP Online. Tyskland har planer
på att utveckla ett eget rankingsystem eftersom de
anser att HCP Online kommer att bli för dyrt. Ifall
Tyskland skulle besluta sig för att utveckla ett eget
system skulle det vara ett bakslag för SBGFs strävan att
så småningom skapa en världsranking i HCP Online.

6. Ekonomisk rapport

BS meddelade att någon ekonomisk rapport för årets
två första månader ännu inte var klar. Denna kommer i
stället att redovisas på styrelsemötet i Borlänge.

7. Kommittérapporter

Framtidsgruppen:
HB informerade om att den utveckling av HCP Onlinesystemet som gavs utrymme för i budgeten är beställd.
Högsta prioritet är nu att se till att systemet fungerar så
bra som möjligt när utomhussäsongen startar.
Det har kommit in många frågor efter utbildningarna
som genomförts under den senaste månaden. HB
kommer att sammanställa svaren på dessa frågor.
BS och Fredrik Jacobsson har nu blivit
systemadministratörer och kan på så sätt avlasta HB
med en hel del av rutinjobbet med HCP Online.
Diskuterades vilket utskott som ska ansvara för
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systemet när utvecklingsfasen går in i en lugnare takt
och systemet ska integreras i den normala
verksamheten. Ett förslag var att IU skulle stå som
ansvarig och att frågor som kommer in via mail skulle
dirigeras till BS. Något beslut fattades inte utan frågan
ska tas upp igen på kommande styrelsemöten.
Ungdomskommittén:
AB rapporterade att en inbjudan gått ut till en
ungdomsledareträff i samband med årsmötet.
Diskuterades principerna kring valet av ”Årets
ungdomsledare” och möjligheten för personer som
ingår i förbundets kommittéer att komma i fråga för
denna typen av utmärkelser.
Idrottsutskottet:
PM rapporterar att han fått många mail med synpunkter
på seriespelsindelningen. PM svarar alltid utifrån
gällande regler. Ifall frågeställaren inte anser sig vara
nöjd med svaret uppmanas denne att lämna in en
formell protest. Det kommer många förslag på
regeländringar. IU kommer efter avslutat seriespel att
se över vilka regeländringar som kan behövas.
PM anser att det bör finnas en sistadatum för att
protestera mot serieindelningen. Detta datum bör vara
två till tre veckor efter att serieindelningen publiceras
första gången.
PM anser också att det skulle underlätta ifall man under
varje serie kunde infoga en not som förklarade
exempelvis varför en viss klubb inte fått hemmaspel.
Teknisk utveckling:
SP meddelar att kallelse till banbyggare att delta på
årsmötet i Borlänge ska gå ut.
Beslut:

Beslutades att på årsmöteshelgen ska reserveras tid
mellan 10.00 och 12.00 på lördagen för diskussioner
om framtiden med banbyggana.
Domarekonferens har avhållits i Eskilstuna den 26-27
februari. SP rapporterar om en mycket lyckad
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konferens där man gick igenom hela det nya regelhäftet
samt samtliga bantyper. En ny domarerapport har också
tagits fram där väderkoefficienten tagit bort. Denna
rapportmall ska läggas ut på förbundets hemsida.
Utbildningskommittén:
AF rapporterar att HCP Online-utbildningar för
tävlingsledare är avslutade. Utvärderingarna av
kurserna är sammanställda och de tekniska
frågeställningarna vidarebefordrade till HB.
Under mars månad kommer tävlingsledareutbildningar
att anordnas. Till tävlingsledareutbildningen i
Sundsvall är endast tre personer anmälda. Kravet för att
genomföra en utbildning är minst fyra anmälda.

Beslut:

8. Godkännande av
verksamhetberättelse

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2004 gicks
igenom.
Beslut:

9. Godkännande av ekonomisk
berättelse

Beslutades att godkänna den förelagda
verksamhetsberättelsen för 2004.
Den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2004
gicks igenom.

Beslut:
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10. Fastställande av styrelsens
förslag till årsmötet

Diskuterades årets enda motion till årsmötet.

Beslut:

Beslutades att SP ska föredra styrelsens yttrande över
motionen.
Diskuterades proposition nr 1 Avgifter till förbundet.

Beslut:

Beslutades att fastställa proposition nr 1.
Beslutades att SM ska vara föredragande vid årsmötet.
Diskuterades Proposition nr 2 Förslag till ändringar i
förbundets stadgar.

Beslut:

Beslutades att fastställa proposition nr 2.
Beslutades att LE ska vara föredragande vid årsmötet.
Diskuterades proposition nr 3 Svensk Minigolf AB.

Beslut:
11. Godkännande av
verksamhetsplan.

Beslutades att fastställa proposition nr 3.
Beslutades att HB ska vara föredragande vid årsmötet.
Verksamhetsplanen i årsberättelsen gicks igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna verksamhetsplanen för 2005.

12. Avstämning inför årsmötet.

Projektledaren för årsmötet PG kunde tyvärr inte
medverka i dagens möte på grund av sjukdom. BS
rapporterar att förberedelserna löper enligt plan.

13. Övriga frågor.

Hammarby BGK har en skuld till förbundet för
föregående års prenumerationsavgifter för tidningen
Bangolf. Föreningen hävdar att förbundet inte har rätt
att fakturera det antal prenumerationer man gjort. BS
vill veta på vilket sätt han ska gå vidare med kravet.
Beslut:

Beslutades att BS ska undersöka med RFs jurister på
vilken grund vi kan driva kravet mot föreningen och
återkomma med en rapport på nästa styrelsemöte.
Beslutades att ge BS i uppdrag att utreda när
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avräkningen av licenser och prenumerationer ska göras
under kommande år.
Diskuterades arvode till styrelse och kommittéer.
Beslut:
Mötets avslutande

Beslutades att ge BS i uppdrag att till årsmötet
sammanställa de nivåer på arvoden som har gällt under
2004.
HB avslutade mötet och tackade de närvarande för
visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Anna Boldt
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