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Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 4 juli på 
Renströmmen konferens i Norrköping 
 

Närvarande: 
 

 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter: Ulf Hansson (UH, ordf), Hans 

Bergström (HB), Ulf Kristiansson (UK), Stefan 

Gillberg (SG) och Carina Lindström (CL), Malin 

Malmberg (MM), Christian Eriksson (CE), Elisabeth 

Brandt (EB) 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.) 
 

Per Mattsson (PM). 

Bengt Svensson  

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande UH hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna föredragningslistan. 

 

  

§ 3  Protokolljusterare 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   utse HB att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
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§ 4  
 

Konstituering av styrelsen 
 

Förbundsstyrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: 

 

Vice ordförande: Malin Malmberg 

Kassör: Hans Bergström 

Sekreterare: Stefan Gillberg 

Verkställande utskott: Ulf Hansson, Malin Malmberg, Hans Bergström och Stefan 

Gillberg. 

Adjungerad till styrelsen: Bengt Svensson 
 

 

§ 5  Firmateckning 
 

Beslutades att förbundets firma tecknas av Ordförande Ulf Hansson (19631216-

XXXX), Kassör Hans Bergström (19680419-XXXX) och Generalsekreterare Bengt 

Svensson (19590820-XXXX) var för sig. 

 

§ 6.  
   

Komplettering av val av kommittéer och dess representanter i styrelsen 
 

BS gick igenom bemanningen i de kommittéer vi har idag.  

 

Det konstaterades att det finns två vakanser som måste tillsättas snarast. Det är SM-

ansvarig i ToRK och redaktör för Bangolf.  

 

CL meddelade att RUJK anser också att de behöver ytterligare en person i sin kommitté. 

 

Diskuterades lämpliga namn och kommittéerna gavs i uppdrag att tillfråga berörda 

personer. 

 

Redaktör för Bangolf nr 4 kommer att vara Christian Eriksson. Därefter är posten 

vakant. 

 

§ 7 Val av disciplinnämnd 
 
Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   verkställande utskottet ska fungera som disciplinnämnd. 

 
§ 8 Övriga frågor 

 

Diskuterades Jan-Åke Perssons sjukskrivning. Jan-Åke är från den 1 juli sjukskriven till 

50 procent och kombinerar det under juli månad med sin semester. I praktiken 

återinträder Jan-Åke på sin tjänst den 1 augusti. 
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Diskuterades Jan-Åkes arbetsuppgifter och arbetsbeskrivning och vad han bör 

koncentrera sig på när han återinträder i tjänst.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   ge UH och BS i uppdrag att träffa Jan-Åke under juli månad för att diskutera 

igenom hans arbetssituation så att vi undviker framtida sjukskrivningar som beror på 

stress eller andra felaktiga arbetsförhållanen. 

 

Diskuterades den verksamhetsutvecklingplan som en grupp i förbundet arbetat med i 

samarbete med SISU i Örebro. Planen ska sammanställas och lämnas in till RF senast 

den 15 september. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge BS i uppdrag att tillsammans med gruppen som arbetat med frågan 

sammanställa det arbete som gjorts och skicka det till styrelsen för synpunkter; och 
 

att   utlysa ett styrelsemöte till den 5 september kl 20.00 för att fastställa planen. 

 

Diskuterades Bangolfappen och den förfrågan om samarbete som kommit från Lars 

Isberg. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge MM i uppdrag att kontakta Lars Isberg för att sätta upp ett möte med honom för 

att utreda förutsättningarna för ett samarbete; och 
 

att   SBGF ska representeras av MM, UH, CE och EB på mötet 

 

  
§ 11 Mötet avslutat 
 Ordföranden avslutade mötet 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Ulf Hansson 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Hans Bergström 


