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Närvarande:

Ej närvarande:

Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Anna Boldt (AB), Thomas Damberg (TD),
Andreas Feuk (AF), Pauli Kuikka (PK), Lars Josefsson (LJ), Bengt
Svensson (BS, adj.), Jan Strandberg (JS, adj.)

Per Mattsson (PM), Malin Löf (ML), Hans Bergström (HB),

Plats: Telefonmöte

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

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

Beslut: Föredragningslistan godkändes

3. Val av justerare AB föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja AB till att justera protokollet.

4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Föregående mötesprotokoll behandlas.

Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.

Åtgärdslistan behandlades.

Utförda punkter avfördes från listan.

5. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden
januari till maj.

6. Kommittérapporter

- Ungdomskommittén

Beslut:

LJ rapporterade att Daniel Sjöö, Skoghall, tillfrågats
om han vill ingå i ungdomskommittén. Daniel har
accepterat.

Beslutades att välja in Daniel Sjöö i
ungdomskommittén.
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- Sportkommittén

- Tekniska kommittén

JS rapporterade från de tre nationscuper där Sverige
deltagit.

Skriftlig rapport har inkommit och delgivits styrelsen.

8. Mötesplan

Beslut:

TL presenterade mötesplanen för 2012-2013.

Mötesplanen godkändes.

9. EMF-kongressen

Beslut:

Det konstaterades att det inte finns några motioner att
lämna till EMF:s kongress i Portugal i augusti

Beslutades att lämna öppet vem som ska representera
Sverige på kongressen. I första hand kommer HB eller
JS att representera men dessa har också rätt att utse
någon annan som befinner sig i Portugal vid tillfället.

10. Planeringskonferensplats

Beslut:

Diskuterades var planeringskonferensen i november
ska hållas.

Beslutades att ge BS fria händer att välja plats för
konferensen.

11. Ansökan om RF:s
förtjänsttecken för Peter Gyllhag.

Beslut:

Ansökan om att förbundet ska söka RF:s
förtjänsttecken för Peter Gyllhag har inkommit från
Eskilstuna BGK.

Det konstaterades att ansöka inte uppfyllde de krav som
RF ställer.

Beslutades att BS ska begära komplettering och utifrån
kompletteringen besluta om ansökan ska godkännas
och skickas till RF med förbundets stöd.

12. Varumärke BS rapporterade om statusen för varumärkesprojektet.
Tillsammans har Jan-Åke Persson, Anders Nilsson och
BS jobbat med att ta fram ett nytt koncept som bygger
på det tidigare arbetet. Beslut om den slutliga
utformningen fattas av styrelsen under hösten.
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Beslut:

För att förbereda för marknadsföringsmaterial har ett
förslag utarbetats att anlita en professionell fotograf för
att ta bilder under träningsdagarna på SM. Prospektet
har presenterats för styrelsen.

Beslutades att genomföra fotoprojektet.

13. Förbundskapten Oldtimers

Beslut:

JS presenterade en lista på lämpliga kandidater som
också har sagt sig villiga att åta sig uppdraget som
förbundskapten för oldtimerslandslaget.

Beslutades att delegera frågan till VU som inom en
vecka ska hålla ett möte där beslut fattas.

14. Övriga frågor

Beslut:

AF ansåg att ljudkvaliteten på detta möte har varit
oacceptabelt dålig.

Beslutades att BS undersöker alternativ till Skype
särskilt för mötet i september då ett längre styrelsemöte
ska hållas på distans.

15. Mötets avslutande Ordförande TL avslutade mötet och tackade de
närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Torgny Lagerkvist

Justeras

____________________________
Anna Boldt


