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

Plats:

Telefonmöte

1. Mötet öppnat

Ordförande Stig Pettersson öppnade mötet

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Beslut:

PM valdes att justera protokollet.

3. Val av justerare

4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Styrelsemötesprotokollen från den 28 april gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 28 april gicks
igenom.
Punkt 15. Diskuterades Bangolf Arena som alternativ
till Excelmallarna för seriespelen.

Beslut:

Beslutades att PM ska takontakt med Lars Isberg för att
diskutera förutsättningarna för att använda Bangolf
Arena för seriespelen.
Övriga utförda punkter avfördes från listan.

5. Rapporter och skrivelser

BS rapporterade från Riksidrottsmötet i Örebro. Några
beslut som direkt påverkar SBGF:s verksamhet fattades
inte. Idrottsministern informerade i sitt tal om att den
speciella idrottssatsningen kommer att kallas
”Idrottslyftet - mer och fler”. Detaljerna i det förslaget
var dock kända sedan tidigare.

6. Ekonomisk rapport/budget-

BS presenterade en budgetuppföljning för årets fyra
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uppföljning

första månader. Kassan i slutet på april var 1,2 miljoner
kr vilket är drygt 100 000 kr mer än motsvarande tid
förra året.

7. Kommittérapporter
7.1 VU

SP meddelade att inget möte hållits sedan senaste
styrelsemötet. Dock kommer VU att inom kort påbörja
arbetet med en plan för användningen av de extra
resurser SBGF får genom Idrottslyftet.

7.2 GS/kansli

BS rapporterade att antalet licensierade spelare den 15
maj var 3408 st. En nedgång med 216 st på ett år.
Huvuddelen av minskningen är ungdomslicenser.
Medlemsantalet samma datum var 6303 medlemmar en
minskning med 310 på ett år.

7.3 Sportkonsulent

PG rapporterade skriftligen om hans huvudsakliga
arbetsuppgifter under den senaste perioden.
PG önskade få ett mera specificerat mål med projektet
”Loket & Vagnarna”.
Beslut:

7.4
Sportchef/Landslagskommitté

Beslutades att SP tar kontakt med PG och att de
tillsammans utarbetar en detaljerad projektplan.
I sportchefens frånvaro rapporterade SM om
Nationcupen i Italien. Sverige spelade bra. Båda de
närvarande lagen vann sina grupper. Tyvärr lyckades
inget av lagen sedan vinna sina semifinaler.
BS rapporterade att Sverige placerade sig som etta och
fyra i juniorernas Nationscup i Södertälje.

7.5 Utbildningskommittén

Styrelsemöte

AF rapporterar att han varit på Ungdomsstyrelsens
lanseringskonferens i Lund med information om det
nya programmet Ung och aktiv i Europa. Programmet
innehåller olika former av stöd och bidrag till utbyte
inom Europa men till viss del också övriga världen. Ca
20 Mkr finns till förfogande att söka årligen under
perioden 2007-2013.
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7.6 Teknisk utveckling

SP meddelar att han i besökt den nya MOSanläggningen i Åkersberga. SP är mycket imponerad av
banan som är den klart bästa han spelat på.

7.7 Internationella kommittén

SM rapporterar att han under Nationscupen i Milano
överlämnat till närvarande länder den broschyr som
tagits fram av Stockholm Visitors Board. På grund av
det späckade schemat nationerna har under
Nationscupen så blev det i princip inga diskussioner
om VM-ansökan med nationernas representanter.
WMF:s sportchef Gerhard Zimmermann efterlyste
dock en mera detaljerad ansökan från Sverige.

Beslut:

Beslutades att ge JS i uppdrag att ta fram en skiss över
de tänkta VM-banorna i Tantolunden. Skissen ska
sedan skickas till WMF:s tekniska kommitté under juni
månad.
Diskuterades motioner till WMF-kongressen i augusti.
Hans Bergström (HB)hade tillställt styrelsen ett förslag
angående regeländringar anpassade till Minigolf Open
Standard. Motionerna avser en striktare definition av
begrepet MOS, att MOS på konstrgräs ska få en egen
underavdelning i WMF:s regelbok med vissa specifika
regler, att att internationella tävlingar ska kunna spelas
på 12 hålsbanor och att olicensierade golfbollar ska
kunna användas.

Beslut:

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom HB:s förslag
med undantag av förslagen om att spel på tolv hål ska
tillåtas internationellt och att olicensierade bollar ska
kunna användas.

Beslut:

Beslutades att en grupp betående av HB, BS och SM
ska färdigställa motionerna och sända in dem till WMF.

7.8 Media & Utvecklingsgruppen

Styrelsemöte

Fanns inget att rapportera
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7.9 Ungdomskommittén

AB rapporerar att ännu är ingen förbundsrepresentant
utsedd för Ungdoms-SM. PG har fått i uppgift att
undersöka med dem som ska dit ifall någon av dem kan
fungera som förbundets representant.

7.10 Idrottsutskottet

Fanns inget att rapportera.

8. Övriga frågor

Fanns inga övriga frågor

9. Mötets avslutande

Ordförande SP avslutade styrelsemötet och tackade de
närvarande för visat intresse

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Per Mattsson

Styrelsemöte
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