Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

25 maj 2009

Protokoll

Närvarande:

Stig Pettersson (SP, ordf.), Anna Boldt (AB), Per Mattsson (PM), Andreas
Feuk (AF), Camilla Forslund (CF), Malin Löf (ML) (§5-), Peter Johansson
(PJ) (§5-), Bengt Svensson (BS, adj.)

Ej närvarande: Said Morell (SM), Thomas Damberg (TD)
Plats

Telefonmöte

1. Mötet öppnas

Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och
förklarar mötet öppnat.

2. Föredragningslistan

Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS.
Beslut:

3. Val av justerare

Beslutades att godkänna föreliggande förslag till
föredragningslista.
PM föreslås bli till justerare.

Beslut:
4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan
Beslut:

Beslutades att välja PM till att justera protokollet.
Föregående mötesprotokoll behandlas.
Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan gicks igenom.
Punkt nr 4: Revidering av landslagsbudgeten kunde
inte behandlas då varken SM eller Jan Strandberg var
närvarande. Punkten kvarstår.
Övriga utförda punkter avfördes från listan

5. Ekonomisk rapport

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden
januari till april.
Beslut:

SBGF - Styrelsemöte

Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten
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6. Kommittérapporter
a) VU

VU har inte haft något möte.

b) GS/kansli

BS rapporterar att skrivelse inkommit från en medlem
i en sydsvensk klubb. Medlemmen önskar byta klubb
på grund av oenighet mellan honom och klubbens
styrelse.
Beslut:

Beslutades att AF i sin funktion som föreningsambassadör ska ta kontakt med spelare och förening
för att medla i den uppkomna situationen
SP och AF rapporterar från Riksidrottsmötet i Visby.
Viktiga frågor som diskuterades där var den samlade
elitsatsningen, nya principer för SF-bidraget och nya
regler för LOK-stödet (som ännu bara är på
utredningsstadiet). Pia Zätterström valdes till ny
ordförande i SISU Idrottsutbildarna.

c) Sportkonsulenten

Fanns inget att rapportera

d) Internationella kommittén

Fanns inget att rapportera.

e) Sportchef/landslag

SBGF har fått ett extra elitstöd på 100 000 kr. Stödet är
beslutat av RF och pengarna kommer från Svenska
Spel. Det finns inga instruktioner hur det ska användas
mer än att det ska användas i förbundets
elitverksamhet. RF kommer att kräva in en redovisning
för hur pengarna disponerats.
Beslut:

Beslutades att ge landslagskommittén i uppdrag att till
styrelsemötet i september inkomma med en plan för hur
elitstödet ska användas.

f) Mediakommittén

BS rapporterar att Mediakommittén haft ett möte i
Kungälv. På mötet gjordes en genomgång av de
erfarenheter som dragits av WMF:s mediaworkshop i
Frankfurt. Carl-Johan Spetz rapporterade från idrottens
affärsskolas mediakurs och planer för hur SM ska
uppmärksammas i media diskuterades.

g) Utvecklingskommittén

BS rapporterade att gruppen som ska ta fram förslag på

SBGF - Styrelsemöte
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vilka som ska medverka på varumärkesprojektet har
tagit fram en lista med namn. Ur denna lista ska den
slutliga gruppen väljas. Detta ska vara klart till
styrelsemötet i september. Första mötet är beräknat att
hållas i oktober månad. Föreslaget datum kolliderade
tyvärr med ordförandekonferensen så ett nytt måste tas
fram.
Diskuterades den planerade Tjejträffen under hösten.
Beslut:

Beslutades att AB och CF ska ha ett förslag klart till
styrelsemötet i september. Förslaget ska innehålla när
och var mötet ska hållas och vilka som ska delta.
Diskuterades fördelningen av Idrottslyftspengar till
föreningarna. Fördelningen i år har varit
schablonmässig till de projekt som sökts till skillnad
mot tidigare år då varje projekt granskats mera
ingående och summorna varit mera differentierade.
Åsikter om att en återgång till tidigare system är att
föredra framfördes.

Beslut:

h) Ungdomskommittén

Beslutades att ge AF i uppdrag att presentera ett förslag
på en ny organisation kring Idrottslyftet till
styrelsemötet i september.
AB rapporterar att det till lägret i Uppsala nu är
anmälda 15 ungdomar.
Ett mail har gått ut till distrikten om att anordna läger
höst och vår. Distrikten får själva bestämma datum.
Angående USM 2010 har en förfrågan gått ut till
Bergslagen då det distriktet står på tur. SP (som
representant för Bergslagen) lovade att svar på denna
förfrågan ska inkomma inom kort.

BS presenterade listan på de bangolfinstruktörer som
projektledaren, d v s Peter Gyllhag, föreslår att
förbundet skriver anställningsavtal med. Dessa är:
SBGF - Styrelsemöte
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Martin Svensson
Jenny Erlandsson
Jessica Göransson
Emma Löf
Karoline Karlsson
Markus Lindström
Richard Robinsson
Frida Elmdahl
Anders Olsson
Beslut:

Beslutades enligt förslaget.
Diskuterades en skrivelse som inkommit från Hans E
Ohlsson, Fröslunda. Han är kritisk till att han inte blivit
utsedd till bangolfinstruktör och han är kritisk till den
tilldelning av pengar som Fröslunda fått för sina
projekt.

Beslut:

Styrelsen anser att kritiken är ogrundad och SP
tillsammans med BS gavs i uppdrag att besvara
skrivelsen.

i) Tävlingskommittén

Fanns inget att rapportera

j) Tekniska kommittén

SP rapporterar att besiktningar går enligt plan och att
en förbundsdomarutbildning är på gång.

k) Utbildningskommittén

AF och ML har tillsammans tagit fram ett förslag på
datum och program för en ordförande och
tävlingsledarkonferens i oktober. Den extra kostnaden
för detta kalkyleras till 16 000 kr. SP föreslog att
kassören kontaktas om förslaget angående de Obudgeterade medlen. Lämpligt är att förslaget tas upp i
VU för ett slutligt beslut.
Beslut:

Beslutades att godkänna den extra utgiften på 16 000 kr
och att det slutliga förslaget på innehåll och budget för
mötet ska tillställas VU för beslut.

10 VM 2011

BS rapporterade att bygget av VM-banorna pågår i
Tantolunden. I övrigt finns inget att rapportera.

11. Övriga frågor

Fanns inga övriga frågor

SBGF - Styrelsemöte
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12. Mötets avslutande

SP avslutade mötet och tackade de närvarande för visat
intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

____________________________
Bengt Svensson

_____________________________
Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Per Mattsson

SBGF - Styrelsemöte
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