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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), Thomas
Damberg (TD), Bengt Svensson (BS, adj.), Jan Strandberg (JS adj)

Malin Löf (ML), Peter Johansson (PJ).

Plats: Telefonmöte via Skype

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 SM föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja SM 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 – maj.

7. Kommittérapporter
a) VU Fanns inget att rapportera

b) GS/kansli BS rapporterade att den nya hemsidan är publicerad.

Det nya medlemsregistret och licensregistret ska vara
klart senast den 31/12 då Förbundet Online ska läggas
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Beslut:

ner.

BS har varit på ett möte tillsammans med andra
förbund för att kartlägga vad som måste göras för att
Förbundet Online ska kunna fasas ut. Ett möte med
Empir för att diskutera konsekvenserna för HCP
Online är inbokat den 5/8.

SBGF har fått ett förslag om att införa en nätbutik från
ett näthandelsföretag. BS redogjorde för upplägget.

Beslutades att SBGF tackar nej till förslaget

c) Sportkonsulenten Peter Gyllhag rapporterade skriftligen att det varit
betydligt färre föreningar som sökt Bangolfinstruktörer
i år. Orsaken till detta bör utredas

Ungdomslägret i Eskilstuna ser ut att få cirka 20
deltagare.

PG kommer att i samband med sina besök hos Bangolf-
instruktörer i sommar att även göra föreningsbesök.

Den nya bangolffoldern är på gång

d) Internationella kommittén Fanns inget att rapportera

e) Sportchef/landslag JS rapporterar att en OBS-tävling är genomförd med
bra deltagande av oldtimers och juniorer. Dock sämre
från kandidater till seniorlandslaget.

På grund av miss med viseringen kunde inte junior-
landslaget resa till Ryssland och Nationscupen i Sochi.
JS beklagade mycket det inträffade och åtgärder är
vidtagna för att det inte ska hända igen till sommaren
VM.

Landslaget har spelat Val di Fiemme Trophy (som
ersatte nationscupen). Resan gav mycket som
förberedelse till EM dock var spelresultatet en bit ifrån
godkänt.
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f) Mediakommittén BS rapporterade att Per Olsson kommer att sköta
bevakningen av SM för hemsidan, tidningen och
rapportera till övrig media.

g) Utvecklingskommittén Fanns inget att rapportera.

h) Ungdomskommittén AB rapporterar att Bergslagen som skulle arrangera
USM 2011 inte har funnit någon villig arrangör.
Arrangemanget är nu öppet för andra distrikt. Ännu har
dock ingen intresserad förening hört av sig.

Kommittén har nu fördelat årets idrottslyftspengar.

i) Tävlingskommittén Fanns inget att rapportera.

j) Tekniska kommittén SP rapporterar att besiktningarna löper på enligt plan.

k) Utbildningskommittén Förberedelser för Unga Ledare-kursen i oktober pågår i
samarbete med Peter Gyllhag.

AF har deltagit i en Power Point-kurs i Stockholm och
passade samtidigt på att besöka SISU Riks.

7. VM 2011 JS rapporterar att EB-anläggningen håller på att
färdigställas.

Vår samarbetspartner Human Event har ansökt om ett
eventområde. Områdesskissen är inlämnad till
myndigheterna tillsammans med en ansökan till
polismyndigheten.

Vi har återigen fått ett negativt besked på att ha
invigningen i Stadshuset. JS kommer att ta kontakt med
Stockholm Visitors Board för att få hjälp med att få
Stockholms stad att ompröva beslutet.

8. Planeringskonferensplats Enligt planerna ska vi ha planeringskonferensen på det
hotell som blir huvudhotell för VM 2011. Ännu är inget
avtal tecknat.
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Beslut: Beslutades att konferensen ska hållas i Eskilstuna. Ifall
ett hotellavtal för VM 2011 tecknas inom kort så kan
detta beslut omprövas.

9. EMF-kongressen

Beslut:

Föreslogs att JS ska vara Sveriges representant på
kongressen.

Beslutades enligt förslaget.

10. Övriga frågor Fanns inga övriga frågor.

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

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Said Morell


