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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.), Jan
Strandberg (JS adj §1-7, 10)

Malin Löf (ML)

Plats: Bosön, Lidingö

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 AF föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja AF till att justera protokollet.

4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Beslut:

Föregående mötesprotokoll behandlas.

Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.

Åtgärdslistan gicks igenom.

Utförda punkter avfördes från listan.

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

7. Kommittérapporter
a) VU Fanns inget att rapportera

b) GS/kansli BS rapporterade att en ny förening blivit medlem i
förbundet. Det är BGK A-team i Alvesta.
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Beslut:

Beslut:

Tre föreningar har lämnat förbundet: Hallstaviks
MGK, Örnsköldsviks BGK och Långö BGK. I
Örnsköldsviks fall var det en sammanslagning med
City BGK. Samtidigt bytte City BGK namn till
Örnsköldsviks MGK.

Antalet föreningar i förbundet är nu 103 st.

BS rapporterade att han tillsammans med SP deltagit i
ett antidopingmöte arrangerat av RF.

Vid genomgång av RF:s regler framkom att en plan för
antidopingarbetet måste tas fram av alla förbund. Det
är en tvingande regel. Dessutom är det en tvingande
regel att det i tävlingsbestämmelserna ska framgå vilka
konsekvenser ett upptäckt dopingfall får.

Beslutades att Täko i samarbete med TK tar fram
SBGF:s antidopingplan samt skriver in i tävlings-
bestämmelserna konsekvenserna vid ett upptäckt
dopingfall.

BS tillsammans med Peter Gyllhag har deltagit i en
utbildning/informationsträff angående det nya
medlemsregistret. Där framkom det att förbundet
behöver göra en kartläggning av samtliga funktioner
och meriter som förbundet har samt vem som äger
rätten att registrera dessa meriter.

Beslutades att Utbildningskommittén tillsammans med
BS ska göra denna kartläggning.

BS informerade om att ett prenumerationsregister finns
nu tillgängligt i IdrottOnline. Det finns dock inte
möjlighet at tanka över uppgifterna från det gamla
registret utan det måste göras av föreningarna.

BS rapporterar att hemsidan börjar bli färdig för
publicering. Det saknas i stort sett endast bannern till
sida 1. Sidan förevisades av JS.

c) Sportkonsulenten Fanns ingen rapport.
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d) Sportchef/landslag

Beslut:

JS rapporterar att lagen till JNC i Sochi och NC i
Predazzo är uttagna.

Human Event har fått i uppdrag att hitta ett lämpligt
köpcentrum att genomföra U23-landskampen 2011.
Kostnad för detta bör budgeteras.

JS har ställt en fråga till Malmö om att arrangera SEM
2013 eller 2014.

Diskuterades förbundskläder.

Beslutades att de som mest representerar förbundet
(företrädesvis SP, PG, JS, BS) ska ha förbundskläder.
JS tar fram prover till nästa fysiska styrelsemöte.

e) Utbildningskommittén AF rapporterar att utbildningen Ledarskap &
Idrottspsykologi genomförts i Malmö med gott betyg.

En utbildning i Bangolf Arena genomfördes i samband
med årsmötet i Sundsvall. Flera distrikt har hört av sig
och velat ha liknande kurser.

Utbildningen för föreläsare och föreningsambassadörer
genomfördes inte i april utan har senarelagts till hösten.

En fortbildningskurs för domare och tävlingsledare har
genomförts i Syd.

f) Tekniska kommittén

Beslut:

Diskuterades SM-besiktningar. Genom den nya
besiktningsordningen där vi nu besiktigar vart tredje år
i stället för vart fjärde har SM-besiktningen ifrågasatts.
Exempelvis blev Tantogårdens betonganläggning
besiktigad 2009. Den ska nu besiktigas mindre än ett år
senare på grund av SM.

Beslutades att den obligatoriska SM-besiktningen
avskaffas. TK har dock rätt att vid behov beordra en
SM-besiktning.
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g) Internationella kommittén SM meddelar att tyska bangolfförbundets ordförande
kommer till Sverige i början på maj för att diskutera
kommande val på WMF:s kongress. Medverkande på
mötet kommer SM, BS och nuvarande WMF-
presidenten Kjell Henriksson att vara. SM och Kjell
kommer att avgå 2011 och Sverige bör då ha en ny
kandidat till styrelsen.

h) Mediakommittén BS rapporterar att bevakningen av EM kommer att
skötas av Hans Bergström i ett samarbete mellan SBGF
och Minigolfnews.com.

Diskuterades bevakningen av SM. Ännu är det inte
klart med bevakningen där. Mediakommittén tar fram
lämplig person att sköta bevakningen.

BS tar kontakt med Per Olsson i frågan.

i) Ungdomskommittén

Beslut:

AB rapporterar:

Fyra lag deltog i 5-manna juniorer. Ett sent återbud från
Väst gjorde att deltagarantalet blev tunt.

Ett tjejläger har arrangerats i Eskilstuna med ca 10
deltagande tjejer på plats med bl a JS och landslags-
spelare som instruktörer.

Diskuterades bangolfinstruktörerna.

Beslutade att anställa följande instruktörer under
sommaren 2010:

Frida Elmdahl – Växjö BGK – Småland
Jenny Erlandsson – BGK Laxen – Västsvenska
Fredrik Nilsson – Kulladals BGK – Skåne/Blekinge
Daniel Källström – Sjövikens IF – Skåne/Blekinge
Rasmus Schedin – Sundbybergs BGK – Öst/Mellan
Marcus Lindström – Ö-viks MGK – Nord
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j) Tävlingskommittén TD rapporterade att Täko beslutat att skifta tidpunkt på
SM och OT-SM 2011.

Alla hallar har fått förfrågan om deras inställning till att
göra ett nationellt sanktionssystem för
inomhustävlingar. Tyvärr blev responsen dålig och
därför har Täko beslutat att något sådant system inte
införs.

Det har rests frågetecken kring rapporteringen av
resultat från distriktsserierna på SBGF:s hemsida.

BS meddelar att han gärna lägger ut länkar till
resultaten men någon aktiv redovisning av resultaten i
likhet med Svenska Serien kommer det inte att bli.

k) Utvecklingskommittén CF rapporterar att ett telefonmöte hållits med gruppen
som ingick i Tjejträffen. På mötet beslutades att under
2011 ska ett möte hållas med damansvariga i distrikten.
Ett tjejläger har diskuterats att hållas på Tantogårdens
betong. Detta organiseras i så fall av öst med påfyllning
av tjejer från andra distrikt.

7. Varumärkesprojektet JS föredrog för styrelsen hur långt varumärkesprojektet
kommit och vad som diskuterats på de två möten som
hållits.

Nästa steg är att en arbetsbok ska skickas ut till klubbar
distrikt och enskilda medlemmar där de ska arbeta
igenom de frågor som diskuterats av varumärkes-
gruppen. BS förevisade ett utkast till arbetsbok.

Styrelsen uppmanas inkomma med återkoppling på
arbetsboken inom ca en vecka innan utskicket görs.

8. Diskussion kring förbundets
långsiktiga ekonomi.

Med hänvisning till svårigheterna att få ihop en budget
inför 2010 beslutades tidigare att en genomgång av
utvecklingen av förbundet ekonomi skulle göras på
detta styrelsemöte.
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BS presenterade utvecklingen sedan 2005. Den visar att
förbundet blir allt mer beroende av öronmärkta bidrag
från RF (Idrottslyft, Elitstöd).

Diskuterades konsekvenserna av detta och
möjligheterna att bryta utvecklingen. Inga beslut
fattades utan denna diskussion kommer att fortsätta på
de möten styrelsen kommer att ha under hösten.

9. Mötesplan

Beslut:

SP presenterade förslag till mötesplan för år 10-11 (bil 1).

Beslutades enligt förslaget.

10. VM 2011 SM, JS har tillsammans med Human Event deltagit på
ett möte med Stockholm Visitors Board.

Human Event presenterade på mötet sina tankar kring
ett evenemangsområde. Klart nu är att EB banan fått
tillstånd att ligga över SM och VM. Den behöver inte
plockas in mellan tävlingarna.

11. Övriga frågor Diskuterades spelprotokoll. De håller på att ta slut och
en nytryckning är nära förestående.

Beslutades att gå ut till fyra olika företag för att erbjuda
sponsring av protokollen. Priset ska vara 2500 kr.

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

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Andreas Feuk
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Bilaga 1 Mötesplan 2010-2011

2010

23/1-24/1 12.00 lördag-14.00 söndag Göteborg,fastställa budget 2010

22/2 Telefon

12/3 -14/3 Årsmöteshelg

24/4-25/4 12.00 lördag-14.00 söndag Stockholm Bosön (fysiskt möte)

7/6 Telefon

25/9-26/9 12.00 lördag-14.00 söndag Plats? Kanske en båtresa) (fysiskt
möte) Stockholm VM-hotell?

25/10 Telefon (vid behov)

12/11 – 14/11 Planeringskonferens VM-Hotell ?
12/11 18.00 Styrelsemöte
13/11 09.00-11.00 Styrelsemöte
13/11 11.00-19.00 Planeringskonferens
14/11 09.00-14.00 Planeringskonferens
14/11 14.00-15.30 Styrelsemöte

2011

22/1-23/1 12.00 lördag -14.00 söndag Göteborg fastställa budget för 2011.

28/2 Telefon

25/3 - 27/3 Årsmöteshelg

15/4-17/4 12.00 lördag-14.00 söndag Stockholm ? (fysiskt möte)

13/6 Telefon

23/9-25/9 12.00 lördag-14.00 söndag Örebro?(fysiskt möte)

11/11-13/11 Planeringskonferens Eskilstuna?
11/11 18.00 Styrelsemöte
12/11 09.00 -11.00 Styrelsemöte
12/11 11.00 -19.00 Planeringskonferens
13/11 09.00 -14.00 Planeringskonferens
13/11 14.00 -15.30 Styrelsemöte


