
Svenska Bangolfförbundet

Organisation Datum Dokument
Styrelsen 13 mars 2010 Protokoll

SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2010-04-15 Sidan 1 av 6

Närvarande:

Ej närvarande

Stig Pettersson (SP, ordf.), Anna Boldt (AB),Said Morell (SM) Per
Mattsson (PM), Andreas Feuk (AF), Camilla Forslund (CF), Peter
Johansson (PJ), Thomas Damberg (TD), Bengt Svensson (BS, adj.), Peter
Gyllhag (PG, adj), Jan Strandberg (JS adj), Kjell Henriksson  (KH
valberedningen), Hans Bilén (HB, revisor)

Malin Löf (ML),

Plats Ibis Hotel, Sundsvall

1. Mötet öppnas Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och
förklarar mötet öppnat.

2. Föredragningslistan Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS.

Beslut: Beslutades att godkänna föredragningslistan

3. Val av justerare AB föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja AB till att justera protokollet.

4. Information från valberedningen KH informerade om att valberedningens förslag som
funnits på hemsidan sedan 100305 är omval på
ordförande och samtliga ledamöter.

5. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Beslut:

Föregående mötesprotokoll behandlas.

Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.

Åtgärdslistan gicks igenom.

Punkt 23: Kollisioner med förbundsarrangemang. TD
föredrog Täkos syn på frågan. De anser att det kan
finnas arrangemang som kan kollidera med
förbundsarrangemang men att det är mycket svårt att
skriva en generell regel. Det är enligt Täko bättre att
besluta om dispens från fall till fall.
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Beslut:

Beslut:

Beslutades enligt Täkos förslag

Punkt nr 4: Föreningsambassadörer.

SM anser att projektet bör ligga på distrikten då det är
de som har koll på tillståndet i klubbarna.

Beslutades att en diskussion kring finansieringen av
föreningsambassadörer ska tas upp på styrelsemötet i
april.

Utförda punkter avfördes från listan.

6. Ekonomisk rapport. BS presenterade resultatet för perioden januari –
februari.

7. Kommittérapporter
a) VU Fanns inget att rapportera

b) GS/kansli Fanns inget att rapportera

c) Sportkonsulenten PG rapporterar att:

Det finns bara fyra anmälningar till Tjejlägret.

Färre föreningar än förra året har sökt Bangolf-
instruktörer.

Ännu inga lag anmälda till Junior-femmanna

d) Sportchef/landslag JS rapporterar att U23-landslaget spelat en turnering i
Italien. Tävlingen gick på en fullstor betonganläggning
inomhus. Tävlingen var en bra erfarenhet för laget och
resultatet var totalt sett bra. Tyskland var klart bäst men
i övrigt var det jämnt. Sveriges båda lag blev femma
och sexa. JS var nöjd med resultatet men hade hoppats
på en något bättre placering. I denna landskamp är det
viktigare att skaffa erfarenhet än att få en bra placering
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e) Utbildningskommittén AF rapporterar att en kombinerad föreläsar- och
föreningsambassadörskurs kommer att hållas i april.

En ledarskaps & idrottspsykologikurs kommer att
hållas i Malmö under SP:s ledning.

Unga Ledare-utbildningen kommer att skjutas till
hösten.

Distriktsdomarkurserna i Sundsvall och Örebro är
inställda.

f) Tekniska kommittén SP rapporterar att Domarkonferensen kommer att
avhållas i Örebro den 20-21/3. Under konferensen
kommer bland annat domarlistorna att uppdateras.

g) Internationella kommittén SM meddelar att både han och KH kommer att avgå
från styrelsen i internationella förbundet i samband
med kongressen 2011.

Sverige bör ha minst en representant i denna styrelse
och SM vill väcka frågan om vem som skulle kunna
representera Sverige i framtiden. Ett arbete med att få
en svensk representant vad 2011 bör inledas snarast.

JS rapporterar att Bangolf Arena numera som bekant
ägs av WMF. All utveckling av programmet måste
därför gå via WMF:s tekniska kommitté. Kommittén
har utsett en utvecklingsgrupp för Bangolf Arena där
bland annat Malin Löf ingår. Förslag angående Bangolf
Arena från Sverige bör kanaliseras via Malin.

h) Mediakommittén

Beslut:

AF anser att vi skyndsamt måste få fram ledamöter i
mediakommittén nu när Björn Dinau och Carl-Johan
Spetz lämnat kommittén.

Beslutades att VU ska arbeta med frågan och
överlämna en rapport till styrelsen i samband med
mötet i april.
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i) Ungdomskommittén AB rapporterar:

Endast en nominering har skett till utmärkelsen ”Årets
Junior” Eventuellt kommer utdelningen av utmärkelsen
att skjutas till 2011.

Pga att USM spelas på ett underlag så kommer
tävlingsdagarna vara onsdag, fredag och lördag, allt
enligt regelverket för USM. (Vid spel på två underlag
är tävlingsdagarna tisdag, torsdag och fredag).

Nordsvenska har haft ungdomsläger i Eskilstuna. Nio
ungdomar deltog.

Sydsvenska har haft ungdomsläger i Vinslöv. 16
deltog.

Västsvenskas ungdomsläger kommer att hållas i
Vänersborg den 27/3.

j) Tävlingskommittén TD diskuterade ett förslag om att byta plats på SM och
Oldtimers-SM. En diskussionsfråga har gått ut
Bangolfsnack. TD återkommer med rapport på mötet i
april.

Diskuterades möjligheten att medverka på SM-veckan
2012 i Sundsvall.

TD rapporterar att Anders Nilsson i Kristianstad
föreslagit att det bör göras en nationell sanktion även
för inomhustävlingar. Täko är positiv till förslaget och
kommer att återkomma i ärendet.

k) Utvecklingskommittén BS rapproterar att Varumärkesgruppen haft sitt andra
möte där man mera konkret arbetat med budskap och
målgrupper.

AF har inom ramen för föreningsambassadörsprojektet
diskuterat utvecklingsfrågor i det sydsvenska distriktet.
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8. Avstämning inför årsmötet

Beslut:

Beslut:

Beslutades att:

 SP, PM och AB medverkar på SDF- träffen.

 JS och PG granskar fullmakter.

 AB delar ut priset för årets ungdomsledare.

 JS delar ut priset till årets spelare.

 SP delar ut priset till årets klubb och
förtjänsttecknet.

 CF föredrar styrelsen yttrande över motionen

 AF föredrar propositionen angående tidpunkt
för årsmötet.

 SM föredrar styrelsens proposition om avgifter
för 2011.

Diskuterades om parentation skulle hållas på årsmötet
för de som lämnat oss under året.

Beslutades att ingen parentation skulle hållas.

9. Bangolftidningen

Beslut:

VU rapporterar att man utsett Christian Eriksson,
Eskilstuna, till ny redaktör för Bangolf.

SP föreslår att en redaktionskommitté bildas som ska
stötta redaktören.

BS får i uppdrag att ta fram förslag till en
redaktionskommitté.

10. VM 2011 JS rapporterar att ett möte med Human Events för att
diskutera det avtalsförslag de kommit med angående
kringaktiviteterna vid VM kommer att hållas den 15/3.
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VM-bolaget har i samarbete med Hans Bergström tagit
fram en film från VM i Odense som ska användas i
marknadsföringen av VM 2011.

11. Övriga frågor Fanns inga övriga frågor.

12. Mötets avslutande Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat
intresse.

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Anna Boldt


