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

Förh:

§ 12

Göteborg BGK:s klubblokal
2012-04-20
Torgny Lagerkvist
Said Morell
Simon Ivarsson
Kjell Henriksson

Hans Bilén
Ralf Olofsson
Marcus Larinen
Jenny Erlandsson

Bengt Paulsson
Mikael Karlsson
Catarina Thorén

Mötets öppnande
Ordförande Torgny Lagerkvist öppnade mötet och hälsade de 2 nyvalda
deltagarna välkomna till styrelsen.

§ 13

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 14

Justering av föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet den 10/3 godkändes efter justering
och lades till handlingarna.

§ 15

Ekonomisk rapport
Kassören informerade att ekonomin för närvarande är god.
7 klubbar har ej betalat seriespelsavgiften, kassören skickar en påminnelse
med en straffavgift om 100 kr.
Då endast 4 spelare hade betalat startavgiften för WWW-tävlingen i tid
betalades inga prispengar ut efter tävlingen.
MGK Warberg har ej betalat avgiften till Svenska och kan således ej delta
i tävlingsverksamheten inom Västsvenska.

§ 16

Verksamheten
Ungdom:
Det blev stor framgång då Junior-trean spelades i Borås, våra juniorer
formligen krossade motståndarna.

Dam:
Tjejfemman som arrangerades i Eskilstunas inomhushall Munktellarenan
vanns av Mellansvenska med Väst Blå som trea och Väst Vit som sjua.
Ett damläger arrangeras på Askims Betongbana den 21-22 april.
Tävling:
Robin Karlsson Dahlgren MGK Munken kan få spela seriespel antingen
med Strömstad eller Gullbergsbro.
Mikael Karlsson kollar med Hårdton IK om någon kan vara TL i Askim omg. 1.
Utb:
Styrelsen beslöt att Thomas Nicklasson fortsätter som utbildningsledare.
Thomas skall tillfrågas om att försöka få igång en domarutbildning inom kort.
§ 17

Skrivelser och rapporter
En skrivelse från Hårdton IK som handlade om nomineringssättet av ungdomar
och juniorer behandlades av styrelsen.
Styrelsen beslutade att skicka en skrivelse med motiveringen:
Ungdomskommittén hade inte lämnat in några förslag.

§ 18

Övriga frågor
Beslöts att lägga upp en mötesplan.
26/5 i Askim 11:00
1/9 i Göteborg 11:00
Marcus Larinen frågade om det var lämpligt att vara ordförande i både
Västsvenska och Svenska. (2 stolar)
Ordföranden svarade att frågan ventilerats och att det inte ansågs olämpligt.

§ 19

Nästa möte
Lördag den 26 maj kl. 11:00 i Askims klubblokal.

§ 20

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

Justerat

_________________________

_________________________

Bengt Paulsson/sekr

Torgny Lagerkvist/ordf

