Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

30 april 2005

Protokoll

Närvarande:

Hans Bergström (HB), Lennart Ekbäck (LE), Lisbeth Ellström (LiE),
Andreas Feuk (AF), Kari Kuneinen (KK), Stig Pettersson (SP), Said Morell
(SM) Adj. Bengt Svensson (BS), Peter Gyllhag (PG)

Ej närvarande: Anna Boldt (AB), Per Mattsson (PM)
Plats:

Kviberg, Göteborg

1. Mötet öppnat

HB hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Godkändes den förelagda föredragningslistan

Beslut:

Valdes KK att justera dagens protokoll.

3. Val av justerare
4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Protokollen från styrelsemötet i Borlänge 18-19/3 samt
konstitueringsmötet 20/3 godkändes och lades till
handlingarna.
Åtgärdslistan gicks igenom. Utförda punkter avfördes.

Beslut:

Beslutades att informera på hemsidan att förbundet inte
längre har något samarbete med PG One.

5. Rapporter och skrivelser

Fanns inget att rapportera.

6. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

BS presenterade resultaträkning och jämförelse med
budget för årets tre första månader.

7. Kommittérapporter

Styrelsemöte

•

VU: Fanns inget att rapportera.

•

GS/Sportkonsulent:
Presenterade PG ett förslag om att anställda och
styrelse borde få möjlighet att skaffa
profilkläder som ska användas när man
representerar förbundet i officiella
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sammanhang. PG:s förslag är att samma kläder
som tagits fram till domarna ska användas.
Beslut:

Beslutades att de i styrelsen och av de anställda
som önskade kan beställa profilkläder. PG fick i
uppdrag att skicka ut en intresseförfrågan.
PG rapporterade från ”Dialog med RF”. RF
hade konstaterat att SBGF:s föreningar hade
minskat antalet sammankomster från 13000 år
2001 till under 7000 . Förbundet riskerar att få
sänkta anslag från RF samt minskade
Handslagsmedel för år fyra. PG presenterade en
strategi för hur förbundet bör agera för att
vända trenden (se bilaga 1).
SM ansåg att varje kassör bör få ett personligt
utfomat brev som utgår från varje förenings
utveckling när det gäller LOK-stödet.

Beslut:

Beslutades att agera efter PG:s förslag och att
BS och SM är ansvariga för att ett personligt
brev går ut till alla kassörer.
BS rapporterade från redaktionsmötet som ägde
rum den 21/4 i Jönköping. Närvarande var BS,
PG, Christer Larsson och Jan Strandberg. På
mötet diskuterades tidningens inriktning och
organisation. En redaktion bildades bestående
av de personer som var närvarande på mötet. En
grovplanering av årets återstående utgåvor
gjordes och det beslutades att tillfråga sex
representanter för distikten som ska fungera
som distriktsredaktörer med uppgift att täcka
aktiviteterna i distrikten. Redaktionsmötet
ansåg att en permanent redaktion bör bildas som
jobbar mot en budget precis som övriga
kommittéer och den avser att komma med
förslag i god tid till planeringskonferensen i
november. Planeringskonferensen är också ett
utmärkt tillfälle att planera kommande års
utgåvor.
BS rapporterade om att en dispensansökan för

Styrelsemöte
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att byta förening under säsongen inkommit från
Thomas Matsson Varberg BGK som ska flytta
från Strömstad till Västerås och önskar byta
förening till Aros BGK.
Beslut:

Beslutades att bevilja Thomas Mattssons
dispensansökan. Beslutades dessutom att
generalsekreteraren får mandat att, utan att
tillfråga styrelse eller VU, bevilja dispenser i de
fall där spelaren flyttar mer än 20 mil.
Rapporterade BS om en skrivelse från BGK
Munken angående oenigheter inom föreningen.
Beslutades att erbjuda medling i den uppkomna
situationen. BS tar kontakt med Munken.

Beslut:

Rappporterade BS att ordalydelsen i förbundets
försäkring för licensierade spelare nu är ändrad
så att inga oklarheter om vad den täcker ska
kunna upppstå.
• Internationella kommittén
Rapporterades att BS och SM kommer att åka
till Portugal i samband med Nationscupen för
juniorer för att fortsätta diskussionerna med
Tysklands ordförande Dr Gerhard Zimmerman
angående personfrågor och motioner till den
stundande WMF kongressen i augusti.
Diskuterades Stefan Gillbergs arvode som
förbundskapten för säsongen 2004.

Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades att inte betala ut något arvode för
2004 med motiveringen att det tidiga och
plötsliga avhoppet från posten ställde
förbundsstyrelsen inför mycket svårlösta
problem då planeringen inför sommarens
mästerskapstävlingar var obefintlig.
HB meddelade att han ville ha antecknat till
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protokollet att han reserverar sig mot beslutet
och anser att ett arvode om 3000 kr bör betalas
ut.
•

Framtidsgruppen
HB rapporterar att vi fått nytt pris på
protokollen. De protokoll vi har idag är
mycket kraftigt rabatterade från tillverkaren.
Detta innebär att till nästa säsong tvingas vi
att höja priset till kund. Det finns dock ca
20000 protokoll kvar idag så under denna
säsong går det bra att sälja till det gamla
priset.
HB presenterade ett dokument från Anders
Nilsson, Ringens BGK med tankar kring hur
förbundet borde kunna jobba med
sponsring.

Beslut:

Beslutades att BS ansvarar för att ta fram en
rapport om hur förbundet ska kunna arbeta
med sponsorfrågor till styrelsemötet i
oktober.
HB rapporterade om HCP Online.
Synkronisering mot Förbundet Online har
genomförts. Det har skapat ett ganska stort
arbete med att ta bort dubbletter som
skapats framförallt på grund av skillnader i
stavning av namn mellan systemen. Empir
synkroniserade även mot adresser vilket
skapade ytterligare dubbletter.
Nyheter i systemet är bland annat att det nu
producerar en automatisk ranking varje
månad samt att man kan ta ut en resultatlista
på varje tävling i PDF-format.
Vidareutvecklingen enligt den specifikation
vi lämnat till Empir är nu klar. Empir vill
dock ha extra betalt då ett fel i den

Styrelsemöte
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ursprungliga specifikationen av systemet
vad gäller parberäkningen på banor gett ett
omfattande merarbete. Empirs krav ligger
på ca 50 000 kr plus moms. HB kommer att
förhandla om dessa tillkommande kostnader
med Empir.
Diskuterades hur man i HCP Online ska
hantera att vissa tävlingar har två domare.
Det är ganska vanligt att när det
förekommer två olika startgruppper så kan
en domare döma på förmiddagen och spela
på eftermiddagen i samma tävling.
Ytterligare oklarheter gäller hur vi hanterar
domare som inte tillhör någon förening.
HCP Online gruppen utreder tillsammans
med Tekniska Utskottet och Idrottsutskottet
hur dessa frågor ska lösas. HB ansvarar.

Beslut:

Hb har från Lars Isberg fått ett avtalsförslag
som gäller hur ett samarbete mellan SBGF
och Bangolf Arena skulle kunna utformas.
Styrelsen ser positivt på ett samarbete men
under detta år finns inte utrymme i budgeten
för ett samarbete enligt den utformning Lars
Isberg föreslår.

Beslut:

•

Idrottsutskottet
Protokoll från IU:s möte 2005-03-19 gicks
igenom.
Rappporterade LE att Uppsala sökt SM
2006.
Diskuterades sanktionsavgiften för
inomhustävlingar.

Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades att sanktionsavgiften för
inomhustävlingar ska vara 500 kr.
Diskuterades Svenska Cupen som i år blivit
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inställd på grund av för få anmälda lag. IU
har diskuterat att eventuellt lägga denna
tävling inomhus i februari.
Diskuterades årets seriespel som kommer att
rapporteras på ett annorlunda sätt i och med
HCP Online.
Beslutades att LE ansvarar för att senast en
vecka innan första seriespelet ska alla
arrangörer och samtliga deltagande lag få
information om rutinerna kring årets
seriespel.

Beslut:

•

Teknisk utveckling
Rapporterade SP att årets domarkonferens
är genomförd. Alla seriespel har täckts av
domare. Tolv nya förbundsdomare har
utbildats vilket innebär att vi idag har 20 st.
Diskuterades banbyggarnas önskemål om
att förbundet tar fram en enkel broschyr som
beskriver sporten. Denna broschyr ska
banbyggarna kunna ge till sina nya kunder
som ofta efterfrågar information om
bangolf.
PG tar fram ett förslag på hur en sådan
broschyr ska kunna utformas.

Beslut:
•

Utbildningskommittén
AF rapporterade att Grönt Kort kommer att
tryckas och vara färdigt i mitten på maj
månad.
AF och SP kommer att sammanställa
information till distrikten angående
föreningsambassadörer senast 15/5.
Information kring hantering av seriespel

Styrelsemöte
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kommer att läggas till i HCP Online
manualen.
Diskuterades årsmöteslördagen.
Utbildningsutskottet anser att utbudet var
för tunt under denna dag och detta kan ha
bidragit till att uppslutningen inte blev den
förväntade. Utskottet anser att en bredare
diskussion måste föras kring utforming av
seminarier och utbildning på årsmötet.
Rapporterade AF att datum för utbildningskonferensen är bestämt till den 22-23
oktober i Göteborg.
8. NM 2006
Beslut:

Belutades att utse Hårdton IK till arrangör av NM
2006.
Beslutades att utse Kari Kuneinen till förbundets
kontaktman med arrangören.

9. Bemanning av kommittéer

Dikuterades bemanningen av förbundets kommittéer.

Beslut:

Beslutades att Stefan Gillberg lämnar Internationella
kommittén. Beslutades att Jan Strandberg ska ingå som
adjungerad i kommittén.
Beslutades att Stefan Gillberg och Per Rudhamn ska
lämna Framtidsgrupppen.
Beslutades att Stefan Nilsson ska lämna
ungdomskommittén. Ny sammankallande blir Anna
Boldt.
Beslutades att en redaktion bildas som består av
Christer Larsson, huvudredaktör samt Jan Strandberg,
PG och BS.
Inga förändringar i övriga kommittéer.

10. Handslaget
Styrelsemöte

Rapporterade PG om det förslag till strategi han skissat
Utskriftsdatum: 2005-05-27
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på för vårt arbete med Handslaget för år tre och fyra.
Förslaget går ut på att 70 000 kr ska öronmärkas för tre
projekt i förbundets regi: Unga ledare, ungdomsläger
och riktade tjejläger. PG ansåg också att vi för år tre
och fyra styr ansökningarna mot två huvudinriktningar:
1. Öppna dörrarna för fler.
2. Tjejsatsningar.
Beslut:

Beslutades att arbeta med den inriktning PG föreslår.
PG kommer att åka runt på ett antal utvalda ställen för
att informera om Handslaget och LOK-stöd.
PG informerade om att ett administrationsbidrag på
179 000 för att administrera Handslaget kommer att
utbetalas till förbundet.

Beslut:

Beslutades att administrationsbidraget ska bokföras
som en intäkt på Eskilstunakansliet som ett stöd till
PG:s lön.
Diskuterades vem som ska besluta om tilldelning av
Handslagspengar för de ansökningar som ska vara inne
den 2/5.

Beslut:

11. Opinionsundersökning för
namnbyte

Enliga årsmötesbeslut har styrelsen fått i uppdrag att
undersöka opinionen för ett namnbyte till Svenska
Minigolfförbundet.

Beslut:

12. Svensk Minigolf AB

Styrelsemöte

Beslutades att Anna Boldt, sammankallande, Kari
Kuneinen och Per Mattson beslutar om tilldelning av
Handslagspengar.

Beslutades att arbetet ska inledas med en debatt i
Bangolf där en representant för varje sida får utrymme
att lägga fram sina argument.
Styrelsen konstaterade att inget nytt framkommit som
gör att den kan se någon möjlighet att återkomma till
årsmötet.
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13. Organisationen kring HCP
Online.

Diskuterades organisationen kring HCP Online.
Systemet har legat som en del i Framtidsgrupppen men
när systemet nu är tagit i drift bör det ingå i en annan
kommitté.

Beslut:

14. Motioner till WMF:s kongress.

Beslutades att HCP Online organisatoriskt ska ligga
under Idrottsutskottet. Ansvariga för olika funktioner i
systemet beslutades enligt bilaga två till detta protokoll.
SBGF ska skriva tre motioner till WMF:s kongress i
Steyr i Österrike i augusti.
Första motionen gäller att godkänna en fjärde bantyp
för spel. Minigolf Open Standard är benämningen på
denna bantyp.
Diskuterades formuleringarna i det dokument HB tagit
fram som drar upp riktlinjerna för denna fjärde bantyp.

Beslut:

Beslutades att HB, SP och LE får mandat att fastställa
de slutliga formuleringarna i dokumentet. BS ges i
uppdrag att sammankalla ett telefonmöte den 9/5 21.00.
SM har författat en motion som gäller finansieringen av
WMF med tanke på att det nu bildats ett
Europaförbund som kommer att ta över WMF:s
europeiska verksamhet.
HB ansåg att det i motionen bör ingå ett par exempel på
hur det nya avgiftssystemet påverkar länder av olika
storlek.

Beslut:

Beslutades att godkänna SM:s förslag till motion om
WMF:s framtida avgiftssystem.
Den tredje motionen som Sverige ska lämna till WMF:s
kongress gäller kontinentförbundens representation i
WMF:s styrelse. SBGF anser att samtliga
kontinentförbund ska garanteras en plats i WMF:s
styrelse och att kontinentförbunden själva utser sin
styrelseledamot.

Styrelsemöte
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Beslut:
15. Olle P. Johnson-fonden

Beslutades att HB skriver motionen angående
styrelserepresentation för kontinentförbunden.
Olle P Johnson-fonden har funnits sedan 1979 då den
instiftades i samband med Olles 60-årsdag. Fonden har
kontinuerligt tillförts medel från SBGF och dess syfte
har varit att stödja ungdomar och juniorer som velat
göra internationella satsningar på bangolf. Under
senare år har avkastningen på insatt kapital och även
intresset för att söka medel ur fonden minskat.

Beslut:

Beslutades att med omedelbar verkan avveckla fonden.
Fondens medel överförs till SBGF:s konto i Nordea
och fondens konto avslutas. De medel som tillförs
SBGF från fonden, ca 95000 kr, ska öronmärkas för
speciella projekt inom förbundet.

16. Fastställande av mötesplan.
Beslut:

Beslutades att fastställa mötesplanen enligt bilaga tre
till detta styrelseprotokoll.

17. Ledare i tidningen Bangolf

Konstaterades att ledarna i tidningen är beslutade för
årets samtliga utgåvor. I samband med styrelsemötet på
planeringskonferensen kommer ledarna för 2006 att
beslutas.

18. Övriga frågor

HB rapporterade att EMF beslutat att förlägga
Europacupen 2006 till Portugal

19. Mötets avslutande

HB avslutade mötet och tackade de närvarande för
visat intresse.

Styrelsemöte
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Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Kari Kuneinen

Styrelsemöte
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Bilaga 1

Eskilstuna 2005-04-29

Strategi LOK stöd

Bakgrund: Vid sista RF dialogen i slutet av mars 2005 fick jag redogöra för
varför våra sammankomster hade gått ner från cirka 13.000 år 2001 till under
7.000 år 2003.
Man påpekade från RF att vi måste börja arbete med denna fråga med största
prioritet, Svenska Bangolfförbundet riskerar att få sänkta RF anslag samt
minskade Handslagsmedel för år 4.
Jag redogjorde för hur många bangolfföreningar resonerar idag, man har så liten
ungdomsverksamhet så man tycker det inte är lönt att lägga ner en massa tid på
administrativt och att utfallet är så ”klent”. Man blev från RF mycket överraskad
över att föreningarna anser sig ha råd att avstå dessa pengar, men när jag
förklarade att många föreningar ha bra inkomster från sina anläggningar så
förstod dom problematiken.
Åtgärd: Bengt och jag har funderat på tre olika åtgärder till att börja med sedan
måste vi vara på det klara med att arbetet med att informera om LOK stöd
ALDRIG får avstanna, det måste hålla på hela tiden och alltid inte bara 14 dagar
innan rapportering ska vara gjord!
1. Utskick direkt till samtliga kassörer i våra föreningar där vi talar om vad
LOK stöd är för något och varför det är så viktigt med LOK stöds
redovisning (se bilaga).
2. Jag får åka runt i Sverige (Västsvenska har redan gjort klart med ett möte
angående LOK stöd så där kommer jag nog bara vara med som åhörare
och inhämta synpunkter). Självklart kommer jag här ta hjälp av respektive
distriktsstyrelse (SDF) för att hitta lämpligt mötesform för denna
information.
3. Utskick till ungdomsledare i föreningarna, dom får mer praktiskt
information om hur man fyller i närvarokorten etc.
Vidare måste styrelsen ta alla chanser vid alla tillfällen och informera samt
diskutera LOK stöd med bangolfare.
Ni är otroligt viktiga LOK stöds ambassadörer.
Svenska Bangolfförbundet
MunktellArenan
633 42 Eskilstuna
E-mail: bangolf@sormland.rf.se

016 – 16 09 09
070 – 343 57 07
016 – 13 42 55 fax

Förslag till

Bilaga 2

HCP-Online organisation 2005
Projektägare

Idrottsutskottet

Utvecklingsråd

HB, FJ, BS, LE, PM

Kontakt klubbar dagtid
Nyhetsbrev
Kontakt Empir

Bengt Svensson
Fredrik Jacobsson
Hans Bergström

Roll/behörighet i HCP

Funktionär

Ansvar HCP-Online

Systemadministratör

Hans Bergström
Fredrik Jacobsson
Bengt Svensson

Kontakt Empir
Nyhetsbrev
Kontakt klubbar dagtid

Förbundsadministratör

Lennart Ekbäck
Stig Pettersson

Samordning/sanktion av tävlingar
Besiktningar, domartillsättning

Distriktsadministratör

Per Mattsson
Richard Andersson
Lennart Ekbäck
Bo Nordström
Kari Kuneinen
Fredrik Jacobsson

Distriktsadministratör NSBGF
Distriktsadministratör BBGF
Distriktsadministratör ÖSBGF
Distriktsadministratör MSBGF
Distriktsadministratör VSBGF
Distriktsadmininstratör SSBGF

Ellinor Ekbäck
Andreas Feuk
Peter Gyllhag
Mats Eisenschmidt

Utbildare
Utbildare
Utbildare
Resurs

Tävlingsadministratör

Lic tävlingsledare

Anmäla - ansöka - rapportera

Klubbadministratör

Funktionär anmäld av
klubben

Anmäla spelare

AF 050315

Bilaga 3

Göteborg 2005-03-30

Mötesplan 2005 - 2006

2005
30/4

09.30-16.00

Göteborg (Kviberg)

30/5

21.00

Telefon

27/6

21.00

Telefon

5/9

21.00

Telefon

8/10

09.30-16.00

Stockholm (Arlanda)

11/11
12/11
12/11
13/11
13/11

19:009.00 – 11.00
11.00
9.00
14.00-16.00

Prel. Eskilstuna, S-möte
S-möte fortsätter
Planeringskonferens
Planeringskonferens fortsätter
Styrelsemöte fortsätter/avlutas

2006
28-29/1 12.00 lörd.-14.00 sönd.
Stockholm, fastställa budget
20/2

21.00

17-19/3

Svenska Bangolfförbundet

Telefon
Årsmöteshelg (Väst)

