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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), Camilla Forslund (CF), Andreas Feuk (AF), Bengt Svensson (BS,
adj.), Peter Gyllhag (PG adj.), Jan Strandberg (JS adj.).

Plats: Gothia Towers, Göteborg

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 tidigarelägga punkten ”Avstämning inför
årsmöte samt lägga till punkten ”Anställning”.

3. Val av justerare TD föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja TD till att justera protokollet.

4. Information från valberedningen Styrelsen informerades skriftligt om valberedningens
förslag till förbundsmötet.

4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Föregående mötesprotokoll behandlas.

Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.

Åtgärdslistan gicks igenom.

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. BS informerade
om att förbundets likvida tillgångar är på samma nivå
som vid motsvarande tidpunkt 2011.

6. Avstämning inför årsmötet SP informerade om en skrivelse från Anders Nilsson
där han yrkar på att styrelsen bör ändra ordvalet i
slutordet angående utvärdering av distriktsseriespelet.
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Beslut:

Beslut:

Beslut:

Anders föreslog en alternativ skrivning då någon
formell utvärdering av seriespelet inte gjorts.

Styrelsen anser att ordvalet inte var det bästa men att
det ändå inte motiverar en ändring i förelagd
verksamhetsberättelse.

Beslutades att AF föredrar styrelsens proposition
angående ändring i intervallet mellan förbundsmöten.

Beslutades att BS leder utdelningen av priser och
utmärkelser på förbundsmötet. Ordförande eller
ansvariga kommittéledamöter delar ut priserna.

7. Kommittérapporter

- VU Fanns inget att rapportera

- GS/kansli

Beslut:

Beslut:

På förekommen anledning diskuterades hur lång tid
man har på sig att skicka reseräkningar till förbundet.

Beslutades på kassörens rekommendation att räkningar
som kommer in till kansliet mer än tre månader efter att
kostnaden uppstod ska avskrivas.

BS rapporterar att SBGF fått en inbjudan från SOK att
medverka vid 100-års jubileet av OS 1912 i Stadshuset
i Stockholm den 8 juni.

Beslutades att Stig Pettersson representerar
Bangolfförbundet.

- Sportkonsulent PG rapporterade att han nu har en månad kvar på sitt
arbete och en hel del tid kommer att gå till att avveckla
Eskilstunakansliet.

Bangolfinstuktörer: Nordsvenska är klar men i övriga
distrikt har vi inte fått tag på någon instruktör.

- Sportchef JS rapporterar att U23 har spelat landskamp i Finland.
Sverige blev etta och tvåa..
Till Nordiska Mästerskapen är 18 spelare och fyra
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Beslut:

ledare anmälda. Lagen till Nationscuperna är också
anmälda.

Diskuterades JS kontor.

Beslutades att ta in en offert från Idrottens Hus och
diskutera den på kommande styrelsemöte.

- Utvecklingskommittén ML rapporterade att det inte blir någon utbildning i
BAMS förrän till hösten. Detta kan möjligen innebära
att det inte går att köra BAMS på SM eftersom ML
eller Peter Brown inte har någon möjlighet att
medverkat vid tävlingarna.

- Tekniska kommittén

Beslut:

SP meddelar att ytterligare en person ska utbildas i
alkotester i Sydsvenska distriktet.

SP föreslår att Peter Johansson, Mjölby, väljs in i
Tekniska Kommittén.

Beslutades enligt förslaget.

- Mediakommittén BS informerar om att Hans Bergström kommer att
bevaka EM i Porto för Mediakommitténs räkning.

- Ungdomskommittén Fanns inget att rapportera men styrelse konstaterade att
kommittén måste prioriteras nu i och med att CF
lämnar kommittén. Då är åter AB ensam i kommittén.

- Tävlingskommittén Fanns inget att rapportera.

8. Anställning Organisationsgruppen rapporterade att elva sökande
inkommit till tjänsten som utvecklingskonsulent. Fem
av dessa har intervjuats. SP och BS har medverkat på
samtliga intervjuer. AF har medverkat i två. Gruppen
har inte kunnat enas om vem som ska erbjudas
anställningen.

Två återstående namn diskuterades och AF hade ett
förslag som kanske skulle kunna innebära att vi kan
anställa båda. Detta förslag kommer att tas upp på
distriktskonferensen då det involverar distrikten.
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Beslut: Beslutades att överlåta det slutgiltiga beslutet till den
nya styrelsen som kommer att väljas på förbundsmötet.

9. Övriga frågor ML hade en fråga om lösenordshanteringen i HCP
Online. BS kommer att ta upp frågan med Empir.

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

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Thomas Damberg


