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Närvarande:

Ej närvarande:

Torgny Lagerkvist (TL, ordf.), Anna Boldt (AB), Thomas Damberg (TD)
§1-6, Pauli Kuikka (PK), Lars Josefsson (LJ), Per Mattsson (PM), Malin
Löf (ML), Hans Bergström (HB),Bengt Svensson (BS, adj.), Jan
Strandberg (JS, adj.), Jan-Åke Persson (JÅP, adj.)
Andreas Feuk (AF),

Plats: Telefonmöte via GoToMeeting.com

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 HB föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja HB till att justera protokollet.

4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Beslut:

Beslut:

Föregående mötesprotokoll behandlas.

Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.

Åtgärdslistan behandlades.

Punkt 11: Diskuterades regelverket för inomhus-SM.

Beslutades att ge JS i uppdrag ta fram ett förslag till hur
både slagspels och matchspelsmästare skulle kunna
koras.

Punkt 12: TL föreslog att PK ska utses till MOS-
ansvarig i sportkommittén och fungera som
förbundskapten ifall SBGF beslutar att skicka lag till
någon MOS-tävling som har officiell sanktion från
WMF..

Beslutades enligt förslaget.
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Beslut:

Punkt 12: Regler för MOS i regelhäftet.

Beslutades att PK ska översätter reglerna i WMF:s
regelbok och att dessa sedan tas in i den svenska
regelboken.

Övriga utförda punkter avfördes från åtgärdslistan.

5. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden
januari till augusti.

6. Kommittérapporter

- Kansli

Beslut:

BS rapporterade:

Förändringar i inriktningen för Idrottslyftet för
kommande treårsperiod:

- Idrottslyftet gäller för projekt för ungdomar upp
till 25 år.

- 50 procent av medlen ska gå till att behålla
ungdomar.

- RF vill att samarbetet mellan olika förbund och
förbund och DF ska få en mycket högre
prioritet.

I samband med att regeringens budgetproposition
presenterades blev det klart att RF inte fått den höjning
av idrottsanslaget som man sökt för att kunna bibehålla
elitsatsningen. Det blev heller ingen uppräkning av det
generella anslaget. Detta innebär i realiteten att anslaget
minskar med inflationen.

För att hålla elitsatsningen skadeslös under åtminstone
2013 kommer RF att omprioritera resurserna så att
stödet till förbundens elitverksamhet ska kunna hållas
oförändrat. Om inte anslaget ökar 2014 kommer RF att
behöva börja skära i elitsatsningen.

BS informerade om frågor rörande banbyggaravtalen.

Beslutades att BS och HB ska utreda hur avtalen
fungerar idag och titta på möjliga förändringar.
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- Tävlingskommittén

- Mediakommittén

- Sportkommittén

TD rapporterade att Täko haft en ett kommittémöte i
Stockholm.

Diskussionerna rörde Inomhus-SM. Förslaget är att det
ska spelas två varv och därefter kval. Därefter ett varv
till och ytterligare ett kval. Dock finns ett förslag om
både slagspels och matchspelsmästare. Se punkt 4

SM kommer att spelas över tre dagar.

OT-SM: Modellen Norrtälje kommer att planera efter
utgår från ett varv dag ett med start kl 12. Lagspelet
kommer att inledas samma dag som individuella spelet
avslutas.

Diskuterades Svenska Cupen på filt. Intresset för
deltagande var lågt och en enkät kommer att gå ut till
de deltagande lagen och till samtliga klubbar i de två
högsta serierna för att undersöka om tävlingen ska
arrangeras 2013.

HB rapporterar.

EM följdes på plats av HB. Diskuterades svårigheterna
man kan ha på plats att snabbt få ut resultat på
hemsidan. Långt efter att alla intresserade har fått reda
på resultaten via olika sociala medier kommer nyheten
in på bangolf.se.

Diskuterades att det bör finnas en person på
hemmaplan som snabbt kan lägga in en första
nyhetsflash innan en mera utförlig text läggs in av den
som är på plats.

Det är fortfarande vakanser i kommittén. Endast HB är
idag ledamot av mediakommittén.

JS rapporterade från mästerskapen. Sara Karlssons EM-
guld i slagspelet var en ljuspunkt i ett mästerskap som
JS inte var nöjd med resultatmässigt. OT-EM var en
succé. Resultaten i junior-VM får betraktas som
godkända.
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Beslut:

En utvärdering av säsongen kommer att göras på Bosön
under hösten. Datum ännu inte spikat.

U23 kommer att spelas i Tyskland den 2-3 mars.

JS kommer att medverka på WMF:s tekniska
kommittés möte den2-3 februari. Ifall vi har önskemål
om regeländringar så ska de tas upp på detta möte.

EB-banan som VM spelades på ligger nu magasinerad
på Bosön. Avsikten är att lägga ut banan där och
kanske kan någon gång i en framtid tak läggas över
anläggningen. JS har haft diskussioner med Anders
Lundvall som är fastighetschef på Bosön. Bosön har
kommit med ett avtalsförslag men de vill teckna det
med SBGF och inte med Tantogårdens BGK.

Anders Lundvall har kallat till ett möte den 27
september.

Beslutades att BS ska medverka på mötet som
representant för SBGF.

7. Varumärkesarbetet JÅP presenterade statusen för varumärkesarbetet

Ett samarbete har inletts med AM-tryck i Hässleholm
som tagit fram ett förslag till logotype och en grafisk
manual efter att ha fått ett utkast från SBGF.

JÅP visade logotypen och förslag på var och hur den
kunde användas.

Styrelsen förklarade sig nöjd med förslaget som det
förelåg och gav JÅP klartecken till att fortsätta arbetet
vilket ska mynna ut i en mera detaljerad plan och
budget till planeringskonferensen

8. Planeringskonferensen BS meddelade att planeringskonferensen kommer att
förläggas till Novotel i Göteborg. Inbjudan kommer att
skickas under vecka 39 till styrelsen och
kommittémedlemmar.
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Beslut: Beslutades att BS gör upp programmet och att han
tillsammans med JÅP beslutar om tema för kvällspasset
på lördagen.

9. Årsmötesplats

Beslut:

Årsmötet ska hållas i Östsvenska distriktet. BS föreslår
Uppsala på grund av att mötet de tre senaste gångerna
det förlagts till Östsvenska varit placerat i Stockholm.
Det bör bli en annan ort denna gången och då är
Uppsala ett bra alternativ. Uppsala har utmärkta
kommunikationer både med flyg och tåg.

Beslutades enligt förslaget. BS meddelar Östsvenska
distriktet.

10. Europacupen 2014 EMF har ställt en förfrågan till samtliga medlemsländer
där man efterfrågat en arrangör till Europacupen 2014.

TL förklarade att Västsvenska distriktet eventuellt
kunde vara intresserat av att arrangera i Nordstan i
Göteborg. TL kommer att ta upp frågan med distriktets
styrelsemöte.

11. Information om regeländringar Täko presenterade ett förslag om ändrade principer för
hemmaspel som man önskade omedelbart beslut på.

Efter diskussion drog Täko tillbaka förslaget.

Täko kommer att göra en större översyn av seriespelet
inför 2014. Denna ska vara klar och beslutad innan
seriespelet startar 2013 för att förutsättningarna ska
vara kända innan serien startar.

12. HCP Online

Beslut:

Diskuterades HCP Online med anledning av att det
inkommit förslag om andra lösningar av driften av
systemet.

Beslutades att idag inte gå vidare med att utreda någon
förändring. Men styrelsen är öppen för förslag ifall de
är ekonomiskt och arbetsmässigt överkomliga.

BS meddelade att arbetet med att implementera MOS
delvis i systemet ännu inte är färdigställt. En test är
dock nära förestående.
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13. Rapport från SM i Kalmar Styrelsen tog del av en rapport från SM i Kalmar
författad av Anders Nilsson. Rapporten avsåg både
arrangemanget och mediebevakningen.

14. Bangolfsnack

Beslut:

Diskuterades ett förslag från Martin Lundell,
webbmaster på Bangolfsnack, om försäljning av
annonser på bangolfsnack.

Styrelsen beslutade att ta en större diskussion om de
mediekanaler vi använder och hur de kompletterar
varandra på nästa styrelsemöte och tar därmed inte i
nuläget ställning till Martins förslag.

15. Uteblivna domare

Beslut:

TD har i ett mejl till styrelsen ställt frågan hur det ska
hanteras att domare ofta uteblir från serieomgångar.
Klubbarna har betalat en seriespelsavgift och denna
avgift inkluderar arvode till domare. När domare inte
kommer borde någon form av kompensation utgå.

Beslutades att tekniska kommittén diskuterar frågan
och inkommer med ett svar på nästa styrelsemöte.

16. Övriga frågor

Beslut:

Västsvenska BGF meddelar genom TL att man avser
att i likhet med SBGF kommer att föreslå sitt årsmöte
att besluta att årsmötet ska hålas vartannat. Dessutom
kommer man att föreslå att antalet ledamöter i styrelsen
minskas från nio till sju och att suppleanterna tas bort.

Styrelsen beslutade att godkänna ändringen förutsatt att
distriktets årsmöte beslutar att genomföra den.
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17. Mötets avslutande Ordförande Torgny Lagerkvist avslutade mötet och
tackade de närvarande för visat intresse

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Torgny Lagerkvist

Justeras

____________________________
Hans Bergström


