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Närvarande:

Ej närvarande:

Stig Pettersson (SP, ordf.), Said Morell (SM), Anna Boldt (AB), Per
Mattsson (PM), Andreas Feuk (AF), Malin Löf (ML), Torgny Lagerkvist
(TL), Bengt Svensson (BS, adj.)

Camilla Forslund (CF), Thomas Damberg (TD)

Plats: Hotell Birke, Kiel

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

AF framför hälsning och återbud från CF som fått ett
sent förhinder att närvara vid helgens möte. CF
meddelar också att hon kommer avsäga sig sin
ledamotsplats i förtid i samband med kommande
årsmöte p g a sjukdom i familjen. CF ska försöka
närvara så mycket hon kan fram till dess.

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

Beslut: Beslutades att godkänna föredragningslistan

3. Val av justerare TL föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja TL 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 –
augusti.
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7. Kommittérapporter
a) VU Fanns inget att rapportera

b) GS/kansli

Beslut:

BS rapporterade att JS Sverige som skulle ta sälja
annonser och ta fram en broschyr för distribution till
klubbarna meddelar att de inte nått sitt mål för
annonsförsäljningen. För att ge ut broschyren vill de i
ha en restfinansiering.

Beslutades att inte anta erbjudandet vilket innebär att
samarbetet med JS Sverige avslutas.

BS rapporterar att han kommer att hjälpa WMF:s nye
generalsekreterare Hans Bergstöm med allmänna
administrativa uppgifter. Arbetet för WMF kommer att
ske på fritiden och således inte påverka BS arbete i
SBGF.

BS rapporterar att det nu är helt klart att SBGF:s kansli
kommer att flytta senast till nyår. Ny adress är ännu
inte klar.

c) Sportkonsulenten Någon rapport från sportkonsulenten förelåg inte.

Styrelsen efterlyste information om Idrottslyftet vintern
11/12. Ingen information finns ännu ute. BS kontaktar
Peter Gyllhag angående detta.

Ungdomskommittén har efterlyst förslag till inbjudan
ang Ungdomsfemman, 5-6 november.

d) Internationella kommittén SM rapporterar att Kjell Henriksson och SM nu lämnat
styrelsen för WMF. Ny svensk representant är Hans
Bergström som generalsekreterare. Nya i WMF:s
styrelse är förutom Bergström Evgeny Kaplun,
Ryssland,  som Media Manager, Keith Kellard,
Storbritannien som Finance Manager, och Pasi Aho,
Finland, som Sport Director. Gerhard Zimmermann
från Tyskland är ny ordförande.

e) Sportchef/landslag JS rapporterar skriftligt se bilaga.
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f) Mediakommittén Fanns ingen rapport från Mediakommittén. Styrelsen
kunde dock konstatera att man var mycket nöjd med
det arbete som Mediakommittén genomfört under VM.

g) Utvecklingskommittén AF rapporterar att klubbesök av föreningsambassadör
gjorts i Malmö BGK i syfte att hjälpa klubben aktivera
sin verksamhet igen.

h) Ungdomskommittén AB rapporterade att USM fungerat bra. Negativt var att
det var färre deltagare i tävlingen positivt var att det
trots detta var flera klubbar representerade

i) Tävlingskommittén

Beslut:

Beslut:

PM informerade att Täko tagit beslut om att alla serier i
Svenska Serien ska spela tredje omgången i juli månad.

Täko via PM informerade om att vill ha beslut på ett
förslag att ta bort hyranläggningar när det t ex inte finns
betong eller EB inom serien. Täko önskar att detta
beslut ska tas omedelbart och att det ska gälla från
2012.

Beslutades att sända förslaget på remiss till
landslagskommittén och att beslutet ska tas på
styrelsemötet i samband med planeringskonferensen.

TäKo föreslår att senarelägga kravet på att Bangolf
Arena ska vara obligatoriskt från 2012 till 2013 med
anledning av bl a kort tid för utbildningar m m.

AF föreslår att beslutet att Bangolf Arena ska vara
obligatoriskt ligger kvar för Elitserien och
förbundsarrangemangen redan från 2012.

Beslutades att Bangolf Arena ska vara obligatoriskt i
Elitserien och på mästerskapstävlingarna 2012. I övriga
sanktionerade tävlingar ska det endast vara en
rekommendation att Bangolf Arena används.

j) Tekniska kommittén SP rapporterar att kommittén arbetar med
domartillsättningar inför inomhussäsongen.
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k) Utbildningskommittén AF rapporterar att Bangolf Arena kurser planeras och
att en kurs i Bangolf Arena Mobile Scorecard
eventuellt kan hållas våren 2012.

7. Framtida organisation

Beslut:

Beslut:

Beslut:

Beslut:

Beslut:

En grupp bestående av SP, AF, AB och TL har arbetat
fram ett förslag till framtida organisation. Hela
gruppens förslag har styrelsen tillgång till genom
dokumentet ”Organisationsutredning & förslag till ny
organisation inom Svenska Bangolfförbundet 2012”.

En längre diskussion av materialet följde och
utmynnade i nedanstående beslut:

Beslutades att SBGF ska ha följande kommittéer från
och med 2012:
Sportkommittén (ersätter landslagskommittén)
Tekniska Kommittén
Tävlingskommittén
Mediakommittén
Utvecklingskommittén (ersätter utbildningskommittén
och ska arbeta med utbildningar och förenings-
utveckling)
Ungdomskommittén.

Beslutades att avtalet med sportchefen Jan Strandberg
som idag har en 75 procentig tjänst sägs upp i samband
med att det löper ut 111231. En ny halvtidstjänst som
inte innefattar förbundskaptensarbetet utlyses. BS
meddelar JS.

Beslutades att tjänsten som sportkonsulent avskaffas
och ersätts med en halvtidstjänst som utvecklings-
samordnare. Peter Gyllhag sägs upp och tjänsten
utannonseras. SP och SM informerar Peter Gyllhag om
uppsägningen.

Beslutades att organisationsgruppen tillsammans med
BS utformar annonser för de nya tjänsterna.

Beslutades att någon från organisationsgruppen deltar i
anställningsintervjuerna.
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8. VM 2011

Beslut:

SM rapporterar från VM. Arrangemanget fungerade bra
och Sverige hade stora sportsliga framgångar. Det var
mycket publik på plats och sammantaget kan man säga
att det var en god propaganda för bangolfen.

Tävlingarna kommer att ge ett ekonomiskt underskott
och SM förklarade orsakerna till detta. Dessa kan
sammanfattas i höga kostnader för eventområdet
särskilt för bevakning och toaletter samt dålig
uppslutning av lokala volontärer vilket gav stora
kostnader för resor och boende. Detta i kombination
med dålig införsäljning av sponsring av evenemanget
gav ett underskott som var större än det vi förväntade
när vi sökte arrangemanget. Den slutliga
sammanställningen av det ekonomiska utfallet är ännu
inte klart.

AF föreslog att VM-bolaget gör en skriftlig utvärdering
av VM-arrangemanget i syfte att underlätta planering
och genomförande av internationella mästerskap i
framtiden för förbund, distrikt och föreningar.

BS förklarar att VM-bolaget redan har tagit initiativ till
en sådan utvärdering.

ML ansåg att CD-skivan med bilder som skickats till
deltagande länder och till spelare och ledare även bör
skickas till alla volontärer.

Beslutades enligt förslaget. BS verkställer.

9. Årsmötesplats
Beslut: Beslutades att årsmötet 2011 ska hållas i västsvenska

distriktet. BS gavs i uppdrag att kontakta distriktet för
förslag om lämpliga platser.

Noterades att SBGF fyller 75 år 2012. Styrelsen
kommer att diskutera på kommande möten på vilket
sätt detta ska uppmärksammas.
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10. Kommittésammansättning

Beslut:

Diskuterades eventuella nya namn i kommittéerna.

Beslutades att bordlägga denna fråga till styrelsemötet
under planeringskonferensen.

11. Information om regeländringar Endast smärre justeringar av reglerna är på gång. Mera
information kommer under planeringskonferensen.

12 Övriga frågor

Beslut:

ML ställde en fråga om statusen på varumärkesarbetet.

Beslutades att gruppen som ingick i varumärkesarbetet
ska titta på framtaget material under planerings-
konferensen och ge förslag till hur vi går vidare.

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Torgny Lagerkvist
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Bilaga

Rapport från Sportchefen september 2011

Landslag

U23
Nästa års U23-landskamp kommer spelas i Tampere (EB). 4-5/3 eller 25-26/2 är de två helger som
diskuteras i nuläget.

Junior
Två silver i lagtävlingen vid JEM. Tyvärr inga individuella medaljer den här gången men gott jobb i
lagtävlingen. Grattis!!

Senior
Guld i herrarnas lag och fjärdeplats för damerna. Individuellt guld till Filiph (slag) och silver till Eva
(cup). Fantastiska dagar där stämningen varit helt magisk under tävlingen.

OT
Dubbla silver i lagtävlingen och individuellt brons till Linda (slag) och silver till Jan-Åke (cup) är
bästa resultatet på många år. Grattis!!

Talangutveckling
Vi har haft en samling i juli i Tanto och kör nu årets sista på Bosön 5-6 nov. Planen är att delta i en
inomhus betongtävling i Italien i januar.
Även Frida har nu gått steg 1 av PGK och nu är hon tillsammans med Rasmus och Filiph anmälda till
steg 2-4 under hösten. Filip J börjar med steg 1 i vår och förhoppningen är att få in även övriga detta
steg.

WMF-TC
JS omvald i WMF TC på ytterligare 2 år.

VM 2011
EB-banorna håller just nu på att nedmonteras då Sthlm Stad inte ger fortsatt tillstånd för TBGK att
använda markytan.

Bosön
Landslagssamling (liten grupp) + talanggruppsamling på Bosön 5-6 nov.

RF
Tack vare ett extra stöd från Svenska Spel har vi kunnat inleda ett samarbete med Simning (Anne
Forssell) rörande individuell rådgivning. Eva och Gustav har fått stöd under sommaren med hjälp av
Anne.

PGK – Sandra Bengtson har gått steg 1 i vår och Jocke Sundlöf steg 1 nu i september. Båda är
anmälda till steg 2-4 under hösten.
(Jocke kommer användas mer aktivt som landslagsledare och får här en bra utbildningsgrund)
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JS har blivit certifierad kommunikolog på avancerad nivå under september och kan nu också officiellt
jobba som rådgivare 

Elitstödet för 2012 blir oförändrat 300’ . Dessutom har vi ju möjlighet att ansöka om riktat stöd för
medaljörerna och talanger vilket jag hoppas vi kan få ut några extra kronor för.

ÖVRIGT
JS har semester 4-11 oktober (Sicilien)


