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Närvarande:

Ej närvarande:

Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Pauli Kuikka (PK), Hans Bergström (HB),
Malin Löf (ML), Magnus Lundin (Mlu), Per Mattsson (PM), Peter
Johansson (PJ), Bengt Svensson (BS, adj.)

Lars Josefsson (LJ), Ulf Kristiansson (UK)

Plats: Telefonmöte via GoToMeeting

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 ML föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja ML till att justera protokollet.

4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Föregående mötesprotokoll behandlas.

Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.

Åtgärdslistan behandlades.

Punkt 39: Medarbetarsamtal. HB rapporterade från de
genomförda medarbetarsamtalen. Några punkter som
diskuterades:

 Tydligare direktiv till sportchefen.
 Undersök möjligheten att skaffa en arbetsplats

utanför hemmet för sportchefen.
 Hitta former för ett närmare samarbete mellan

de anställda. Eventuellt schemalagda träffar.

Utförda punkter avfördes från listan.

5. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden
januari till maj.
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6. Kommittérapporter

- Sportkommittén

- Tävlingskommittén

PK rapporterade från WAGM i Hastings. Laget
uppnådde sina resultatmässiga mål men det visade sig
inte räcka mot tyskar och engelsmän som spelade bättre
än förväntat. Det var dock mycket uppskattat att
Sverige ställde upp med ett lag och inte minst att
regerande världsmästaren Filiph Svensson deltog. Detta
lyftes fram i flera sammanhang under tävlingsdagarna.

TL rapporterade att endast en ansökan finns för SM
2015. Det är OTSM som ansökts av Asraum. SM-
veckan 2015 går i Sundsvall. Det vore lämpligt att
förlägga SM dit. Sundsvalls BGK är enligt TL inte
beredda att arrangera och Skönsberg ligger för långt
från centrum enligt SVT. ML föreslog att ett samarbete
mellan klubbarna i Sundsvall och SBGF borde kunna
göra att tävlingen skulle kunna arrangeras på
Sundsvalls banor. TL kommer att arbeta vidare på det
förslaget.

14. Övriga frågor

Beslut:

Beslut:

Beslut:

Diskuterades projektet med EB-banor på Bosön. Bosön
kräver nu en deposition av 100 000 kr för kostnader att
avbryta projektet ifall inte SBGF uppfyller sina
åtaganden. Denna depostion kan ske i form av att vi
deponerar pengar eller att vi avsäger oss del i framtida
bidrag typ elitidrottsstöd eller SF-bidrag.

Beslutades att BS kontaktar Tantogården för att skriva
om kontraktet så att Tantogården gentemot SBGF
garanterar 100 000 kr.

Beslutades att depositionen ska ske i form av att vi
avstår del i framtida bidrag.

Beslutades att VU är ansvarig i frågan då det kan
krävas snabbt beslut för att projektet ska kunna
genomföras.

BS rapporeterade att lokal och hotell är bokade på
Bosön för planeringskonferensen. Ett problem är dock
att vi bara har tillgång till en möteslokal vilket gör
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Beslut:
kommittéträffar svårare att genomföra.
Beslutades att vi trots detta ska ha planerings-
konferensen på Bosön och att BS ska meddela Bosön
att ifall ytterligare lokal blir ledig så vill vi boka den

BS och TL rapporterade från Riksidrottsmötet i Luleå.
De viktigaste sakerna ur SBGF:s perspektiv var att
LOK-stödet kommer att gälla upp till 25 år och att ett
större strategiarbete om framtidens idrottsförening
kommer att inledas av RF.

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

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Torgny Lagerkvist

Justeras

____________________________
Malin Löf


