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Närvarande: 

 

 

Ej närvarande: 

Stig Pettersson (SP), Lennart Ekbäck (LE), Anna Boldt (AB), Per Mattsson 
(PM), Magnus Lundin (ML) Adjungerade: Bengt Svensson (BS), Jan 
Strandberg (JS) 

 

Hans Olofsson (HO), Andreas Feuk (AF), Said Morell (SM), Thomas 
Damberg (TD) 

Plats: Telefonmöte 
 

 
1. Mötet öppnat 

 
Ordförande Stig Pettersson öppnade mötet 
 

2. Godkännade av 
föredragningslista 

 

Beslut: Föredragningslistan godkändes. 
 

3. Val av justerare  
Beslut: LE valdes att justera protokollet. 

 
4. Genomgång av föregående 
mötesprotokoll samt åtgärdslistan. 

 
Beslut: 

 
 
 
 

Beslut: 
 

 

Styrelsemötesprotokollet från den 28 april gicks 
igenom. 
 
Beslutades att godkänna protokollet. 
 
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 28 april gicks 
igenom.  
 
Beslutades att ge Täko tid fram till styrelsemötet i 
september för att åtgärda punkt 42 ”Definiera 
distriktstävlingar”. 
 

5. Ekonomisk rapport/budget-
uppföljning 

 

BS presenterade en budgetuppföljning för årets fyra 
första månader. 
 

6. Kommittérapporter 
 

 

6.1 VU Fanns inget att rapportera 
 
 
 

6.2 GS/kansli BS rapporterade: 
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Beslut: 
 

 
• Ekshärads BGK har sökt och beviljats inträde i 

SBGF. Åkersberga BGK har i en skrivelse 
meddelat att man önskar lämna förbundet då 
ingen verksamhet längre bedrivs i föreningen. 

• Årets Riksidrottsforum kommer att avhållas i 
Umeå den 7-9 november. Diskuterades vilka 
som ska representera SBGF på mötet.  
Beslutades att SP och ML ska medverka som 
representanter för SBGF.  
I ML:s fall är det avhängigt av hur arbets-
schemat ser ut vid tillfället. Ifall inte ML kan 
medverka utser styrelsen senare en ersättare. 

• BS rapporterade att SBGF får i stort sett 
samma tilldelning av Idrottslyftsmedel för år 
två som förbundet fick år ett. 

 
6.3 Sportkonsulenten 
 
 
 

Beslut: 
 
 
 

Beslut: 

Peter Gyllhag (PG) var ej närvarande på mötet. 
Diskuterades genomförandet av projektet med 
bangolfinstruktörer och många frågor ställdes. 
 
Beslutades att Peter Gyllhag efter det sista distrikts-
mötet ska informera hela styrelsen om statusen på 
projektet. 
 
Beslutades att VU ska vid ett telefonmöte besluta vilka 
som ska anställas under sommarperioden som 
instruktörer. 
 

6.4 Internationella kommittén 
 

Beslut: 
 

 
 
Beslutades att SM ska representera Sverige vid EMF:s 
kongress i Tammerfors i samband med EM i augusti. 
 

6.5 Sportchef 
 

JS rapporterade: 
 

• På Nationscupen i Tammerfors blev Sverige 
fyra. Laget vann sin grupp på lördagen men 
förlorade mot Tyskland i semi. Förlorade sedan 
mot Schweiz i match om tredje pris. Det blev 
dock en bra förberedelse för EM även om laget 
fick kortare träningstid än normalt eftersom 
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resan gick med båt. 
• Även på juniorernas Nationscup blev Sverige 

fyra. Bäst i laget var Frida Elmdahl.  
• En OBS-tävling för juniorer har spelats på 

Kanaans filt. 
• Ett elittest kommer att spelas i Karlskoga 6-7 

juni där utvalda spelare är inbjudna. Dock får 
även spelare som inte är speciellt inbjudna vara 
med i tävlingen. 

• Samma helg kommer ett betongläger att hållas i 
Askim. SP ansvarar för organisationen av detta. 

• Fyra spelare har deltagit i kursen i Idrotts-
psykologi på Bosön. 

• VM 2011: Blå salen är bokad för invigningen. 
Betongbanor är beställda och de kan levereras i 
höst förutsatt att markarbetena är klara. 

• JS har gjort sin sista dag på Infoflex för 
säsongen och arbetar nu heltid för SBGF. 

 
 

6.6 Mediakommittén 
 

 

Ingen från kommittén var närvarande på mötet. 
 

6.7 Utvecklingskommittén 
 
 

Fanns inget att rapportera då projektet med 
bangolfinstruktörer avhandlats under rapport från 
sportkonsulenten. 
 

6.8. Ungdomskommittén AB rapporterar att PG för närvarande arbetar med 
planeringen av ungdomslägret i Uppsala. 
 
Förfrågan har gått ut till Norrtälje och Solna angående 
ungdoms-SM 2009.  
 

6.9 Tävlingskommittén 
 
 

Fanns inget att rapportera. 
 
 

6.10 Tekniska kommittén 
 
 

SP rapporterar att det pågår diskussioner om att 
omforma regelhäftet för att få en bättre struktur. 

6.11 Utbildningskommittén 
 

Ingen från kommittén var närvarande på mötet. 

7 Övriga frågor Fanns inga övriga frågor 
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8. Mötets avslutande Ordföranden avslutade mötet och tackade de 
närvarande för visat intresse. 

 
 
 

 
 

Mötessekreterare Mötesordförande 

  
Bengt Svensson Stig Pettersson 
 

Protokolljusterare 

 

  

  
Lennart Ekbäck 

 

 


