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Dokument

Protokoll

Närvarande:

Stig Pettersson (SP, ordf.), Per Mattsson (PM), Andreas Feuk (AF), Peter
Johansson (PJ), Malin Löf (ML), Thomas Damberg (TD), Said Morell
(SM) Camilla Forslund (CF), Peter Gyllhag (PG, adj) Bengt Svensson (BS,
adj.), Jan Strandberg (JS adj)

Ej närvarande

Anna Boldt (AB)

Plats:

Quality Hotel, Haninge

1. Mötet öppnas

Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och
förklarar mötet öppnat.

2. Föredragningslistan

Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS.
AF föreslår att ajournera punkten Rapport utbildning
till det konstituerande möte 20 mars.
Beslutades att godkänna föredragningslistan med AF:s
tillägg.

Beslut:
3. Val av justerare

PM föreslås bli justerare.
Beslut:

Beslutades att välja PM till att justera protokollet.

4. Information från
valberedningen

Valberedningen informerade skriftligt att de föreslår
omval på ordförande och samtliga övriga avgående
styrelseledamöter.

5. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Föregående mötesprotokoll behandlas.

Beslut:

AF påpekade att det fanns en felaktig formulering
under punkt 8 C. Formuleringen ska vara ”18 av 22
föreningar hade utbildade ungdomsledare”
AF saknade rubriken ”Beslut” under övriga frågor om
banhyror.
Beslutades att ändra i protokollet.
Åtgärdslistan gicks igenom.
Utförda punkter avfördes från listan
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6. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning
7. Kommittérapporter
a) VU

Datum

19 mars 2011

Dokument
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På grund av att det endast gått två månader av det nya
verksamhetsåret fanns ingen rapport framtagen.
VU har haft ett telefonmöte där årsberättelsen
godkändes i sin helhet.

b) GS/kansli

Fanns inget att rapportera

c) Sportkonsulenten

PG rapporterar att tjejlägret kommer att hållas i
Eskilstuna och att nio tjejer är anmälda.
På gång i övrigt är ett ledarläger andra veckan i april
samt del två av Unga Ledare-utbildningen.
14 föreningar har anmält intresse för att ha
Bangolfinstruktörer. En påminnelse har gått ut för att få
flera föreningar intresserade. Det blir svårt att anställa
instruktörer eftersom arbetstiden blir för kort ifall
endast 14 föreningar är med i projektet.

d) Sportchef/landslag

JS rapporterar att den nybildade talanggruppen haft sin
första träff i Landskrona där de också deltog i en
tävling.
U23-landskampen har spelats i Eskilstuna.
Resultatregistrering genom mobila enheter (Bangolf
Arena Mobile Scorecard) användes för första gången
på en större tävling.
Tävlingen gick bra. De båda svenska lagen möttes i en
dramatisk och välspelad final.
JS vill ge en stor eloge till PG för hans hjälp med de
praktiska detaljerna kring tävlingen och till Peter
Brown för hans ovärderliga insatser i sekretariatet i
samband med testet av BAMS.
JS rapporterar också att Sandra Bengtson, Filiph
Svensson och Rasmus Schedin kommer att delta i en
psykologikurs på Bosön.
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e) Internationella kommittén

Beslut:

Dokument

Protokoll

SM rapporterar att WMF:s styrelse beslutat att det ska
koras två individuella mästare på VM. SM reserverade
sig mot beslutet
En skrivelse har inkommit från Hans Bergström där
han meddelar att han fått en förfrågan om att kandidera
till Media Manager i WMF. Han önskar att SBGF:s
styrelse ska stå bakom hans kandidatur och nominera
honom till posten.
Beslutades att SBGF ska nominera Hans Bergström till
posten som Media Manager i WMF: s styrelse.

f) Ungdomskommittén

Fanns inget mera att rapportera än det som redan tagits
upp av sportkonsulenten.

g) Tävlingskommittén

TD rapporterar att regler utarbetats till den nya
tävlingen Svenska Cupen på filt. 16 lag har inbjudits att
delta vid första tävlingen i september. Kvaltävlingar
ska också enligt planen organiseras på tre ställen i
landet.
Täko jobbar nu också med en arbetsplan för en
genomgång av hela tävlingsverksamheten och
regelverken kring denna.

h) Tekniska kommittén

Tekniska kommittén arbetar med planering för
domarkonferensen i april samt med att få klart
domarlistorna.

h) Utbildningskommittén

Utbildningskommittén har en fråga angående
obligatoriet med Bangolf Arena från 2012 men frågan
hänskjuts till det konstituerande mötet då den kommer
att diskuteras på distriktsträffen.

i) Mediakommittén

Fanns inget att rapportera

j) Utvecklingskommittén

Fanns inget att rapportera.

9. Avstämning inför årsmötet

PG rapporterar att nio personer är anmälda till
distriktsträffen. 36 är anmälda till seminarierna och 38
till middagen

Beslut:
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årsmötet.
9. Val av ombud till
Riksidrottsmötet

Beslut:

Beslutades att sända Stig Pettersson samt ytterligare en
styrelseledamot till RIM. BS ges i uppdrag att anmäla
deltagarna till RIM.

10. VM 2011

En presentation av VM kommer att hållas som ett
årsmötesseminarium.

11. Varumärket

Ett förslag till grafisk profil och kampanjbudskap
framtagen av reklambyrån MU AB presenterades.
Innehållet diskuterades. Inget beslut fattades utan
reaktioner från presentationen som ska göras på
årsmötesseminariet kommer att inväntas.

12. Övriga frågor

På grund av tidsbrist hänskjuts övriga frågor till det
konstituerande styrelsemötet den 20 mars.

13. Mötets avslutande

Ordförande Stig Pettersson avslutade mötet och tackade
de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

____________________________
Bengt Svensson

_____________________________
Stig Pettersson

Justeras
__________________________________
Per Mattsson
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