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Närvarande:

Ej närvarande:

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

Camilla Forslund (CF), Andreas Feuk (AF),

Plats: Telefonmöte

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 TL föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja TL till att justera protokollet.

4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Föregående mötesprotokoll behandlas.

Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.

Åtgärdslistan gicks igenom.

Påpekades att punkt nr 8-2011 ska vara avklarad till
november 2012.

Utförda punkter avfördes från listan.

5. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

Ingen rapport fanns eftersom det ännu är för tidigt på
året för att göra en budgetuppföljning.

6. Kommittérapporter Fanns inget att rapportera

7. Årsmötet
Beslut: Beslutades att fastställa propositionen om ändrat

intervall mellan förbundsmötena enligt AF:s senaste
förslag som delgetts styrelsen.



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Datum Dokument
Styrelsen 27 februari 2012 Protokoll

SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2012-03-12 Sidan 2 av 2

Beslut:

Beslut:

Beslut:

Verksamhetsplanen för 2012 fastställdes

Förvaltningsberättelsen/årsredovisningen godkändes.

Övriga delar av årsberättelsen godkändes.

SM meddelade att David Lega tyvärr inte kan
medverka på årsmötet.

SM kommer tillsammans med Hans Bergström och
Peter Edin att diskuterar aktiviteter på årsmötet i
samband med förbundets 75-årsjubileum.
.

8 Övriga frågor BS meddelar att det finns elva sökande till tjänsten som
utvecklingskonsulent. Organisationsgruppen kommer
att ha sitt första möte den 29 februari.

Diskuterades redaktörsfrågan. BS kommer att diskutera
framtiden med redaktören. Därefter kommer en
eventuell efterlysning av en ny redaktör att göras.

TD tog upp frågan med kollisioner mellan
förbundsarrangemang och andra arrangemang. Han
ansåg att det inte var något problem så länge som inte
tävlingar flyttas utan hans vetskap.

9 Mötets avslutande Ordförande Stig Pettersson avslutade mötet och tackade
de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Torgny Lagerkvist


