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

Förh:
§ 31

Göteborg BGK:s klubblokal
2012-09-01
Torgny Lagerkvist
Said Morell
Simon Ivarsson
Catarina Thorén
Jenny Erlandsson

Hans Bilén
Ralf Olofsson
Marcus Larinen
Thomas Nicklasson

Bengt Paulsson
Mikael Karlsson
Kjell Henriksson

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

§ 32

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 33

Justering av föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet den 26/5 godkändes och lades till
handlingarna.

§ 34

Ekonomisk rapport
Kassören delade ut ett budgetutfall fram till den 31/8.
Varberg har inte betalat avgiften, kassören kontaktar klubben.

§ 35

Verksamheten
Ungdom:
Lägret i Tuve inför USM blev lyckad, Våra juniorer skötte sig bra på
JVM som gick i Tyskland, Markus Nilsson Hårdton IK blev fin trea.
Han ingick även tillsammans med Robin Heidengård i det svenska
laget som belade en fin andraplats.
Dam:
Damtävlingen som skulle gå på Askims betongbanor blev tyvärr
inställd på grund av få anmälningar.

Tävling:
TK har spikat inomhusverksamheten dock har inte styrelsen blivit
informerad om detta.
Vad gäller tourfinalen så enades styrelsen om att det är inbjudan
som gäller angående rankingen.
Askim BGK skall arrangera OT-EM 2015
Utb:
Thomas Nicklasson informerade att han planerar en kurs för TL
vintern 2012. Kanske kan man lägga ut regelkunskap till klubbnivå.
Han önskade även att kunna lägga ut en kurs för tränare, info
kommer från svenska. Utbildning i BAMS är ett stort ?.
§ 36

Planeringskonferens
Trollhättan söndag den 23/9, kl. 11:00.
Plats: Repslagaregatan 4A 461 32 Trollhättan

§ 37

Distriktskonferens
Uddevalla 20/10 kl. 12:00

§ 38

Inomhushallarna
TK skall prata med Borås ang. hyran för deras hall under seriespelen.

§ 39

Skrivelser och rapporter
Diverse tidskrifter inkommit.

§ 40

Övriga frågor
Kjell Henriksson tyckte att VSBGF skall uppvakta distriktets representanter
som deltagit i EM och VM och som placerat sig högt upp på prispallen.
Marcus Larinen frågade om det enbart blir spel på EB i Gullbergsbro
under SM 2013.
Ordföranden frågade om VSBGF skall följa Svenskas längd på årsmöten,
dvs vartannat år samt antalet ledamöter. Frågan tas upp på Distriktskonferensen. Ordföranden kontaktar Bengt Svensson ang. stadgeändring.

§ 41

Nästa möte
Söndag den 23 sept. kl. 11:00 i samband med planeringdskonferensen.

§ 42

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

Justerat

_________________________

_________________________

Bengt Paulsson/sekr

Torgny Lagerkvist/ordf

