Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

30 maj 2005

Protokoll

Närvarande:

Ej närvarande:
Plats:

Hans Bergström (HB), Lennart Ekbäck (LE), Lisbeth Ellström (LiE),
Andreas Feuk (AF) (från § 7), Kari Kuneinen (KK), Stig Pettersson (SP),
Said Morell (SM), Anna Boldt, (AB), Per Mattsson (PM) Adj. Bengt
Svensson (BS),
Adj. Peter Gyllhag
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
4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Protokollet från styrelsemötet i 30/4 godkändes och
lades till handlingarna.
Åtgärdslistan gicks igenom. Utförda punkter avfördes.

5. Rapporter och skrivelser

SM och BS rapporterade från Riksidrottsmötet som
avhölls i Västerås 20-22 maj.

6. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

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

7. Kommittérapporter

•

VU: HB rapporterade att VU godkänt att
Varamon BGK byter namn till Motala BGK.
VU har behandlat två överklaganden i
dispensärenden. Det första gällde en
dispensansökan från Varberg BGK om att få
använda B-ungdom i seriespel. Det ändra gällde
en dispensansökan att få byta klubb från
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Borlänge till Gävle.
Båda dispensansökningarna avslogs.
•

GS/Sportkonsulent:
BS rapporterade att på grund av att Mats
Störlinge hastigt blivit sjuk så kan han inte
längre sköta förbundets hemsida. Arne
Spångtorp går tills vidare in och hjälper oss
med uppdateringar av sidan. Även projektet att
lansera förbundets nya hemsida blir försenat.
PG har varit i kontakt med n3sport och anmält
tre personer till en utbildning i de verktyg man
använder för att uppdatera den nya hemsidan.
Utbildningen kommer att gå den 22/6 i
Stockholm.
AB rapporterade att fördelningen av
handslagsmedel nu är klar och pengarna har
betalats ut. Beslutsprotokoll kommer att sändas
ut till styrelsen.

•

Internationella kommittén
BS och SM rapporterade från Nationscupen för
Juniorer i Pombal i Portugal. Laget tog guld
efter en spännande final. Arrangemanget var
utmärkt och anläggningen i mycket gott skick.
I Nationscupen för seniorer, som gick i
Österrikiska Steyer tog Sverige en silvermedalj.
SM rapporterade från diskussioner med Tyska
Minigolfförbundets president Dr Gerhard
Zimmerman. Diskussionerna handlade om hur
förbunden ska agera på WMF kongressen i
augusti. Namnfrågor för styrelseposter
diskuterades och enighet om fem föreslagna
kandidater uppnåddes. Dessutom diskuterades
de motioner till kongressen som Sverige och
Tyskland ska lämna in. Efter en del ändringar i
de föreslagna motionerna, bland annat i
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detaljerna i MOS-motionen, enades man om
ordalydelsen.
•

Framtidsgruppen
HB rapporterade att det mesta arbetet i
Framtidsgruppen just nu rör HCP Online (se
punkt 8).

•

Ungdomskommittén
AB rapporterar att hon tillsammans med PG och
Mikael Karlsson ska ha ett möte i Eskilstuna
den 9/6 för att gå igenom de arbetsuppgifter
kommittén ska utföra under detta året.
AB rapporterade också att hon haft kontakt med
Varamon/Motala angående SM-arrangemanget.
Filtbanan är iordningställd och under
innevarande vecka kommer man att arbeta med
EB-banan. SM-besiktning av banorna kommer
att ske snarast möjligt.
• Idrottsutskottet
LE rapporterade att utskottet haft att ta
ställning till två spelare från Kungshall BGK
och en spelare från Trelleborg BGK som spelat
utan licens under seriespelet. IU bedömde att
felet berodde på en ovana att handskas med de
nya datasystemen och valde att inte bestraffa
föreningarna. Däremot kommer IU inte att
tolerera liknande fel från och med Svenska
Seriens omgång två.
LE rapporterade att IU beslutat tilldela 2006
års Kombi-SM till Uppsala BGK.
HB ifrågasatte IU:s rätt att besluta om vem som
ska arrangera SM-tävlingar och menade att IU
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ska rekommendera en arrangör men styrelsen
ska fatta beslutet. LE kunde dock visa att enligt
de nya reglerna har IU inte gjort något formellt
fel.
Beslut:

Beslutades att IU ska, via mail eller på annat
lämpligt sätt, informera styrelsen om fattade
beslut innan de offentliggörs även om det ligger
i IU:s mandat att ensamt fatta besluten.
Diskuterades en formulering i IU:s protokoll
från 050505 där IU beslutar att lägga ner
Svenska Cupen i dess nuvarande form. LE och
PM ansåg att formuleringen i protokollet var
felaktig och att det ska ses som en
rekommendation till styrelsen från IU.
Diskuterades den generella dispensen IU gett
A-ungdomar att delta i HCP-baserade klasser.
HB, SM och KK ansåg att IU inte har mandat
att besluta om generella dispenser från gällande
regelverk. Sådana dispenser måste bli föremål
för styrelsebehandling.
LE ansåg att reglerna inte är helt klara när det
gäller A-ungdoms rättighet att delta i HCPbaserade klasser och att det mycket väl kan
vara så att de redan idag enligt reglerna har
tillåtelse.

Beslut:

Beslutades att bekräfta att den generella
dispensen för A-pojkar att spela i HCPbaserade klasser som IU gett.
Beslutades att efter säsongen göra en
utvärdering av hur dispensen fungerat samt
göra en översyn av reglerna så att det finns en
samstämmighet mellan möjligheterna att
anmäla i HCP Online och de regler som gäller.
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•

Teknisk utveckling
SP rapporterade att besiktningarna gått bra.
Sju nybesiktninar och fem återbesikningar
är gjorda. Ytterligare en nybesiktning
kommer att göras.
SP rapporterade att en banbyggare inlett
diskussioner med honom om möjligheten att
bli auktoriserad av SBGF.

•

Utbildningskommittén
AF rapporterade att:
- Grönt kort har distribuerats till föreningar.
- HCP Online-manualen har reviderats och
publicerats på hemsida och som länk från
HCP Online.
- Utbildningsdokument har skickats för
testutlägg på hemsidan.
- Utskick till distrikten med info om
föreningsambassadörer och föreläsare är på
gång.
- En sen faktura från SISU Småland som
gällde förra årets utbildning i Klubben
Online påverkar årets resultat negativt i
förhållande till budget.
KK rapporterade från en utbildning i
regelkunskap där ett flertal döva deltog. Han
var mycket positiv till hur kursen fungerade.
Tolkarna var mycket professionella och han
menar att det mycket väl kan fungera med
icke hörande domare i framtiden.
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8. HCP Online

HB rapporterade om arbetet med HCP Online.
Integrationen med n3sport fungerar och varje natt
klockan 02.00 uppdateras HCP Online med information
i Förbundet Online.
Tävlingsrapporteringen fungerar utmärkt från
föreningarnas sida.
Antalet besökare på HCP Online har ökat med 100
procent i maj månad jämfört med i april.
HB rapporterar också att samarbetet med Empir inte
fungerar friktionsfritt. Under en period i början på maj
månad avstannade allt arbete med systemet därför att
Empir och SBGF inte var överens om den ekonomiska
ersättningen. Idag finns en tvist om 40 till 60 timmar
som Empir hävdar att de lagt utöver avtalet. SBGF
genom HB anser att detta ingår i den ursprungliga
offerten.
HB ska tillsamans med BS och SM träffa Empir under
juni månad för att slutförhandla om deras krav samt för
att enas om ett arbetssätt som innebär att inga
överraskande krav kan komma från Empir.

9. Övriga frågor

LiE meddelade att Eva-Lena Lundin, Sundbyberg samt
Lena Persson, Sjöviken tillfrågats om de var
intresserade att bli SBGF:s damansvariga. Båda två har
tackat ja.
Beslut:

10. Mötets avslutande

Styrelsemöte

Beslutades att utse Eva-Lena Lundin och Lena Persson
till damansvariga.
HB avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Lisbeth Ellström
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