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Stig Pettersson (SP), Said Morell (SM), Andreas Feuk (AF), Anna Boldt
(AB), Hans Olofsson (HO), Lennart Ekbäck (LE) Thomas Damberg (TD)
Magnus Lundin (ML) Adjungerade Bengt Svensson (BS), Jan Strandberg
(JS)
Ej närvarande: Per Mattsson (PM)
Telefonmöte
Plats:
Närvarande:

1. Mötet öppnat

Ordförande Stig Pettersson öppnade mötet

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Beslut:

AB valdes att justera protokollet.

3. Val av justerare

4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Styrelsemötesprotokollen från den 28 maj gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 28 maj gicks
igenom.
Punkt 12. Framtagande av folder för Minigolf Open
Standard.

Beslut:

Beslutades att det kompendium som utarbetats av
Hans Bergström med hjälp av SP och HO ska
publiceras på förbundet hemsida med några ändringar
som SP ansvarar för. Dessa ändringar är att det ska
framgå att SBGF arbetat fram ”förslag till riktlinjer
som ska ses som ett tillägg till WMF:s regler”, att
”besiktning skall utföras av certifierad besiktningsman
vilken utses av SBGF Tekniska kommitté” samt att
uttrycket ”typgodkända banor” ska tas bort.
Övriga utförda punkter avfördes från listan.

5. Rapporter och skrivelser
Styrelsemöte

BS rapporterade att en skrivelse inkommit från RF med
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riktlinjer för genomförandet av ”Idrottslyftet”. SP
meddelade att han tillsammans med Peter Gyllhag
påbörjat arbetet och att ett förslag kommer att
presenteras för VU vecka 28. Senast den 15 september
ska förbundsutvecklingsplanen presenteras för RF.
6. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade en budgetuppföljning för årets fyra
första månader. Inga anmärkningsvärda avvikelser från
budget förelåg.

7. Kommittérapporter
7.1 VU

Inget möte har hållits sedan förra styrelsemötet.

7.2 GS/kansli

BS rapporterade att antalet licensierade spelare den 15
juni var 3430 st. En nedgång med 227 st på ett år.
Medlemsantalet samma datum var 6417 medlemmar en
minskning med 196 på ett år.

7.3 Sportkonsulent

Peter Gyllhag rapporterade via SP att han arbetat med
juniorlandslagslägret i Södertälje samt att han
tillsammans med SP håller på att ta fram en projektplan
för föreningsutveckling.

7.4
Sportchef/Landslagskommitté

JS rapporterade att ett juniorlandslagsläger hållits i
Södertälje samt att ett läger för oldtimers hållits på
betongen i Akalla. SP kunde meddela att deltagande
oldtimers varit mycket nöjda med lägret och att det
varit mycket lärorikt särskilt för dem som är ovana vid
underlaget.
På juniorlägret hade man också anordnat en
presskonferens. Endast en tidning närvarade.
Det mesta av landslagskläderna har nu kommit.
Angående VM 2011 så har Idrottsförvaltningen i
Stockholm gett klartecken till att Tantogården får den
mark de behöver i Tantolunden för att genomföra
mästerskapet.
Under helgen offentliggjordes ansökan om VM 2011
vilket gett en hel del uppmärksamhet i medierna i

Styrelsemöte
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Stockholm.
7.5 Utbildningskommittén

AF rapporterade att det kommer att bli en del
datumändringar i utbildningarna i höst. När allt är klart
kommer det att läggas ut på hemsidan.

7.6 Teknisk utveckling

SP rapporterar att besiktningar genomförs enligt plan.
AF är utsedd till förbundsrepresentant på Ungdoms-SM
SP rapporterade också att han köpt in ännu en
alkotestare. Alkotest kommer att genomföras under
säsongen.

7.7 Internationella kommittén

SM rapporterar att den enda motion som hittills
inkommit till WMF:s komgress förutom de svenska är
en motion från Schweiz angående vindskydd.

7.8 Media & Utvecklingsgruppen

HO rapporterar att ett utkast kring genomförandet av
tävlingen Swedish Minigolf Open i Åkersberga är på
gång. Tävlingen kommer att gå i slutet av september
och HO arbetar på att få med golfspelare som
tävlingsdelatagare.

7.9 Ungdomskommittén

AB rapporerar att det nu är helt klart med Skönsberg
som arrangör av USM 2008.
Till årets ungdoms-SM är endast ett fåtal anmälda en
vecka innan anmälningstidens utgång.

7.10 Idrottsutskottet

LE rapporterar att planen för förbundsarrangemang
2008 samt en SM-plan för sex år framåt är färdigställd.
En förfrågan har kommit från Eskilstuna om
möligheten att arrangera SM ute på filt i kombination
med EB inomhus (Munktellarenan). LE undrade hur
styrelsen ställer sig till en sådan lösning.
Beslut:

Styrelsen beslutade att en sådan ansökan inte
automatiskt ska bli avslagen men att prioriteten är
utomhusspel.

Beslut:

Beslutades att planeringskonferensen ska förläggas till

8. Planeringskonferens 2007

Styrelsemöte
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Eskilstuna den 16 till 18 november.
9. Övriga Frågor

ML önskade att det skulle finnas en regelsida i
Bangolf-tidningen där man kan ta upp regler som ofta
ger upphov till diskussioner.
BS menade att alla goda idéer till innehåll i Bangolf är
välkomna och att önskemål angående tidningen bör
framföras till chefredaktören.

10. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat
intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Anna Boldt

Styrelsemöte
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