Protokoll fört vid möte med styrelsen för Västsvenska Bangolfförbundet.
Plats:
Tid:
Närv:

Förh:

§ 13

Gullbergsbro BGK:s klubblokal
2011-04-07
Torgny Lagerkvist
Said Morell
Jenny Erlandsson
Kjell Henriksson

Hans Bilén
Ralf Olofsson
Thomas Nicklasson
Mikael Karlsson

Bengt Paulsson
Catarina Thorén

Mötets öppnande
Ordförande Torgny Lagerkvist öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§ 14

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 15

Justering av föregående mötesprotokoll
Protokollen från styrelsemöten den 23/1 och 5/3 godkändes
och lades till handlingarna.

§ 16

Ekonomisk rapport
Kassören informerade att ekonomin för närvarande är god.
Faktura till de föreningar som deltog i ungdomslägret i V-borg
skall skickas av kassören.

§ 17

Verksamheten
Ungdom:
Ingenting har hänt.
Dam:
Tjejfemman som arrangerades i V-borg av Hårdton IK med hjälp
av VSBGF fungerade bra.
De västsvenska damerna visade återigen sin spelstyrka genom att
Väst Blå tog guld och Väst Vit brons.
Nästa större damtävling blir i Trollhättans EB-banor den 7 aug.

Tävling:
En nyhet som kommer att ske är att vi för första gången kommer att
genomföra ett seriespel på en MOS-anläggning.
Sista omg. spelar Väst 3 på Slottsskogens MOS-anläggning.
Mot dubbel avgift kan man få anmäla sig sent till DM.
Said frågade om det är ok att låna ut mobilenheterna (bang)
till Södertälje, vilket var ok.
Utb:
Utbildning i Bangolf-Arena skall genomföras den 16-17/4 med
Carl-Johan Ryner som föreläsare.
Domare och TL träff har genomförts den 6 april, nästa träff
den 13 april.
§ 18

Skrivelser och rapporter
Hans Bilén och Torgny Lagerkvist rapporterade från Svenskas årsmöte.
Roland Hansson har meddelat att han inte vill fortsätta som ledamot
i styrelsen.
Styrelsen beslöt att ersätta honom med Thomas Nicklasson.
Beslöts att tillsätta kontakter mellan styrelsen och kommittéerna.
TK: Torgny Lagerkvist
UK: Hans Bilén
DK: Jenny Erlandsson

§ 19

Övriga frågor
Thomas Nicklasson undrade vad BAMS stod för, Said gav en förklaring.
SVBGF ville ha förslag på 2 damer till valberedningen, styrelsen bordlade
ärendet.

§ 20

Nästa möte
Lördag den 4 Juni kl. 10:00 i Gullbergsbros klubblokal.

§ 21

Mötets avslutning
Ordförande Torgny Lagerkvist tackade de närvarande för visat intresse
och avslutade mötet.
Vid protokollet

Justerat

_________________________

_________________________

Bengt Paulsson/sekr

Torgny Lagerkvist/ordf

