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Närvarande:

Stig Pettersson (SP, ordf.), Anna Boldt (AB), Per Mattsson (PM), Andreas
Feuk (AF), Camilla Forslund (CF), Malin Löf (ML) , Peter Johansson (PJ),
Said Morell (SM), Thomas Damberg (TD), Bengt Svensson (BS, adj.) Jan
Strandberg (JS, adj.)

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.
AB föreslås bli till justerare.

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

Beslutades att välja AB till att justera protokollet.
Föregående mötesprotokoll behandlas.
Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan gicks igenom.
Punkt nr 4: SM och JS har diskuterat landslagsbudgeten. På grund av kronans försvagning går det inte
att med bibehållen ambitionsnivå klara av årets
landslagssäsong inom nuvarande budgetram. JS
beräknar att ett överdrag på ca 65 000 kr kommer att bli
nödvändigt.

Beslut:

Beslutades att godkänna ett överdrag på landslagsbudgeten på 65 000 kr.
Övriga utförda punkter avfördes från listan
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5. Ekonomisk rapport

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden
januari till maj.
Beslut:

6. Kommittérapporter
a) VU

Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten

VU har inte haft något möte.

b) GS/kansli

BS presenterade en lista på namn på personer som är
tänkbara att ingå i varumärkesgruppen. Förslaget är
framtaget av den nomineringsgrupp som styrelsen
tidigare utsett. Ur listan ska tio personer väljas som
ska får en förfrågan om att delta. Listan är framtagen
enligt vissa kriterier. Det gäller att få en spridning på
deltagarna både vad avser geografi, ålder, kön och
ambitionsnivå som spelare. Gruppen måste också ha
en stor tyngd inom bangolfen för att de resultat som
arbetet ger också ska få genomslag i framtiden.
CF ansåg att förbundets ordförande bör vara självklar
som deltagare i gruppen.
Beslut:

Beslutades att godkänna listan med tillägget att SP ska
ingå som en tänkbar kandidat och att det slutliga
urvalet delegeras till nomineringsgruppen (TD, PM,
SM och BS).
Från redaktören av tidningen Bangolf har kommit en
förfrågan ifall styrelsen vill besvara Hans E Olssons
insändare angående fördelningen av Idrottslyftsmedel.

Beslut:

Beslutades att AB och SP ansvarar för att insändaren
besvaras.

c) Sportkonsulenten

Peter Gyllhag rapporterade skriftligt om de
arbetsuppgifter som för tillfället upptar eller har
upptagit hans tid. Där ingår Ungdomsläger i Uppsala,
Bangolfinstruktörer, Idrottslyftet och Ungdoms-SM.

d) Internationella kommittén

Fanns inget att rapportera.

e) Sportchef/landslag

JS rapporterar att juniorlandslaget spelat Nationscup i
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Tyskland. Laget finalföll mot Tyskland. Spelare och
ledare var mycket nöjda med erfarenheterna från
tävlingen.
JS har gått steg 6 och 7 i kursen prestationsutveckling
genom kommunikation. Han är mycket nöjd med
kursen och funderar på hur han ska kunna förmedla de
kunskaper han fått så att de gör maximal nytta för
bangolfen. Tyvärr blev det planerade föredraget om
bangolf på Bosön inställt.

f) Mediakommittén

Fanns inget att rapportera

g) Utvecklingskommittén

SP rapporterar att föreningsambassadörerna har haft en
del arbete att göra. SP har varit i Värmland och hjälp
Ekshärad med nya banor och med föreningskunskap.
Staffan Lundblad har tillsammans med Västsvenska
BGF besökt Skövde och en möjlig ny klubb där.
AF har hjälpt en klubb i sydsvenska distriktet att reda
ut problem i samarbetet med en medlem.
AB rapporterar att det ännu är få anmälda till
Ungdoms-SM men att föregående års deltagarantal
kommer att överträffas.

h) Ungdomskommittén

Fröslunda BGK har ansökt om att få arrangera
Ungdoms-SM 2010. De önskar spela antingen enbart
på filt eller kan de tänka sig en kombination med filt
och EB i MunktellArenan.
Beslut:

SBGF - Styrelsemöte

Beslutades att tilldela Fröslunda BGK Ungdoms-SM
2010. Ungdomskommittén bestämmer tillsammans med
föreningen ifall tävlingen enbart ska gå på filt eller på
kombinationen filt/EB. Styrelsen rekommenderar dock
att enbart spela på filt för att få ett sammanhållet
mästerskap.
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i) Tävlingskommittén

PM rapporterar att det varit mycket diskussioner kring
den avbrutna seriespelsomgången i Div. 1 Norra.
Beslutet som fattats av Täko är att omgången ska spelas
färdigt på betong i samband med den sista
seriespelsomgången.
I övrigt finns inget att rapportera

j) Tekniska kommittén

En ny bana har besiktigats i Ekshärad rapporterar SP.
Han har också varit mycket aktiv i att hjälpa klubben
att få igång en verksamhet.
I övrigt finns inget att rapportera.

k) Utbildningskommittén

AF rapporterade att en förbundsdomarkurs är planerad
till augusti.
AF rapporterar att ett infobrev kommer att gå ut till
distrikten om ordförande och tävlingsledarkonferens i
samband med utbildningskonferensen i oktober.
Beslut:

7 VM 2011

Beslutades att SBGF ska stå för halva kostnaden för
ordförande och tävlingsledare som kommer från
distrikten (inkluderar logi och resa). En budget ska
göras så att det i brevet framgår en fast summa för varje
deltagare oavsett distrikt. Resor bokas genom
förbundets kansli.
BS rapporterar att aktiebolaget är bildat. Det drog ut på
tiden eftersom bolagsverket inte godkände våra första
namnförslag. Det namnet som till slut godkändes var
MVM 2011 i Tantogården AB.
JS rapporterar att VM-banorna är spelklara. De
öppnades för spel den 27 juni.

8. Planeringskonferensplats

Diskuterades plats för planeringskonferensen.
Beslut:

SBGF - Styrelsemöte

Beslutades att årets planeringskonferens ska avhållas i
Eskilstuna.
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9. Övriga frågor

ML rapporterar att Nordsvenska BGF nu har en
komplett styrelse.
AB rapporterar att planeringen för tjejträffen pågår.

10. Mötets avslutande

SP avslutade mötet och tackade de närvarande för visat
intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

____________________________
Bengt Svensson

_____________________________
Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Anna Boldt
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