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Närvarande:

Stig Pettersson (SP), Andreas Feuk (AF), Lennart Ekbäck (LE), Magnus
Lundin (ML), Said Morell (SM), Hans Olofsson (HO), Anna Boldt (AB),
Adjungerad Bengt Svensson (BS)

Ej närvarande: Thomas Damberg (TD), Per Mattsson (PM)
Plats:

Telefonmöte

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 8 december gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 8 december gicks
igenom.
Punkt 32: Förslag till en eventuellt ny
distriktsindelning.

Beslut:

Beslutades att ge Peter Gyllhag i uppdrag att under
träffarna med distrikten innan årsmötet ta upp frågan
med dem. På så vis kan det finnas ett förslag att ta
ställning till på distirktskonferensen på årsmötet.
Övriga utförda punkter avfördes från listan.

5. Rapporter och skrivelser

Styrelsemöte

SP rapporterar att en skrivelse inkommit från
Nolaskogs MGK där de besvärar sig över
Handslagsgruppens beslut att kräva en återbetalning på
8 000 kr då föreningen inte följt förbundets uppsatta
regler om att LOK-stöd ska sökas. Föreningen hävdar
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att man visserligen inte sökt LOK-stöd för höstens
verksamhet på grund av att byggnationen av
inomhusanläggningen drog ut på tiden. däremot har
man sökt för våren 2007. Föreningen anser att man
därigenom uppfyllt förbundets krav.
Beslut:

Beslutades att inte ändra på den bedömning
Handslagsgruppen gjort och att kravet på återbetalning
står fast.
Motiveringen till detta är att Nolaskogs MGK inte följt
de regler som gäller för tilldelning av Handslagsmedel.
Styrelsen konstaterar att den verksamheten föreningen
skulle bedriva under hösten 2006 med Handslagsmedel
inte genomförts och att en återbetalning på 20 procent
av det tilldelade beloppet får anses som rimlig i
sammanhanget.
SP rapporterar att en skrivelse inkommit till styrelsen
från förbundets damansvarige Eva-Lena Lundindär hon
besvärar sig över att Tjejfemman återigen kolliderar
med ett landslagsläger. Hon menar att det kan innebära
att vissa distrikt inte kan få ihop lag och att det sätter en
orimlig press på vissa tjejer att välja mellan
Tjejfemman och landslagslägret.
Styrelsen anser att kollisionen är olycklig och att
sportchefen Jan Strandberg bör vara ute i mera god tid
med planeringen av landslagslägret för att undvika
kollisioner.

Beslut:

Beslutades att uppmana Jan Strandberg att sätta ihop ett
brev till ansvarige för Tjejfemman där han förklarar
varför det blivit kollision även detta året. Beslutades att
nästa år accepteras inte denna kollision. Jan Strandberg
uppmanas att vara tidigare ute med sin bokning på
Bosön.
BS rapporterade att han under december månad varit på
ett möte med den nätverksgrupp för kommunikatörer
som bildats av RF. Denna gång handlade mötet om det
nya medialandskapet. Rätt utnyttjat kan detta ge
möjlighet till publicitet även för mindre idrotter om

Styrelsemöte

Utskriftsdatum: 2008-02-19

Sidan 2 av 8

Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

28 januari 2008

Protokoll

man lär sig att tänka utanför de invanda banorna.
6. Årsmötet

Peter Gyllhag presenterade en skriftlig rapport. Hittills
är 23 av 50 reserverade platser bokade.
Beslut:

Beslutades att en påminnelse ska gå ut på hemsidan och
i bangolftidningen.
Diskuterades de seminarier som ska vara under
lördagen.

Beslut:

Beslutades att AF tillsammans med Peter Gyllhag ska
ta kontakt med de som ska hålla i seminarierna.
Diskuterades ett eventuellt möte med banbyggarna.

Beslut:

7. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

Beslutades att inget sådant möte skulle hållas under
årsmötet. BS ska dock ändå bjuda in banbyggarna att
närvara under årsmöteshelgen.
BS presenterade en budgetuppföljning för helåret 2007
baserad på det färdiga bokslutet. Resultatet blev ett
överskott på 212 000 kr. Revision kommer att göras
den 31 januari. Resultatet är således inte definitivt utan
kan möjligen ändras efter revisionen.

8. Kommittérapporter
8.1 VU

VU har inte haft något möte sedan det senaste
styrelsemötet.

8.2 GS/kansli

BS rapporterar medlemsstatistik per den 15 januari.
antalet licensierade spelare är 3384 st. En minskning
med 136 st på ett år. Minskningen finns framförallt på
ungdomssidan. Antalet medlemmar har ökat med 364
under samma period till 6792 st.

8.3 Sportkonsulent

Sportkonsulent Peter Gyllhag rapporterade skriftligt att
SDF-träffarna har kommit igång. Första träffen med
Mellansvenska distriktet är genomförd.

Styrelsemöte
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Ungdomsledarträffen blev inställd på grund av för litet
deltagande.
Arbetet med att hitta bangolfinstruktörer har påbörjats
och ett antal namnförslag har kommit in. PG önskar
dock få in ytterligare förslag.
BS har tagit över registreringen av genomförda
utbildningar och uppföljningen av genomförda
uppdrag.

8.4
Sportchef/Landslagskommitté

Jan Strandberg lämnade en skriftlig rapport om de
uppgifter som han för närvarande arbetar med.
Diskuterades Elittestet i Karlskoga som kommer att
genomföras som en icke sanktionerad tävling. Styrelsen
ansåg att det inte var någon bra lösning och att
kommande år bör elittest eller OBS-tävlingar läggas på
en bana där det finns en saktionerad tävling på det
underlag som är aktuellt.

8.5 Internationella kommittén

Fanns inget att rapportera

8.6 Mediakommittén

HO rapporterade att ett möte med kommittén är inbokat
i Göteborg den 31 januari.

8.7 Ungdomskommittén

AB konstaterade att ingen nominering till årets
ungdomsledare kommit in och därför kommer inte
priset att delas ut i år.

8.8 Tävlingskommittén

LE rapporterade att ett möte med kommittén hållits den
29 januari i Stockholm. Protokoll från mötet kommer
att sändas ut när det är justerat.

Styrelsemöte
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8.9 Tekniska kommittén

SP rapporterar att arbetet med regelhäftet pågår samt
att kommittén har problem med att hitta någon
domaransvarig i sydsverge.
Vidare meddelade SP att TK inte nominerar någon
domare till årets domare 2007.

7.10 Utbildningskommittén

Planering för årsmötet pågår. I övrigt finns inget att
rapportera enligt AF

7.11 Utvecklingskommittén

SP rapporterar att distriktsträffar och föreningsbesök
har påbörjats. Projektet Idrottens Ideella Ledare ska
avslutas innan juni månad. Ytterligare ett processmöte
ska hållas under våren.

9. Verksamhetsplan 2008

Utifrån lagd budget har BS tagit fram en
verksamhetsplan för 2008.
Beslut:

10. Behandling av inkomna
motioner

Beslutades att godkänna förelagda verksamhetsplan.

Motion 1 från Skoghall BGK angående
hammaplansspel i 10-manna-SM.
Beslut:

Beslutades att styrelsen tillstyrker motionen i sin
helhet. Tävlingskommittén skriver styrelsens
motivering.
Motion nr 2 från Fröslunda BGK angående metoder för
att minska väntetider under spel.

Beslut:
Beslutades att avstyrka motionen. SP skriver styrelsens
motivering..
Motion nr 3 från Fröslunda BGK angående rätten att
ställa upp i 10-manna SM.
Beslut:
Beslutades att avstyrka motionen. Tävlingskommittén
skriver styrelsens motivering.
11. Styrelsens förslag till årsmötet.
Styrelsemöte
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Beslut:

Beslutades att föreslå oförändrade avgifter för 2009.

BS rapporterade att på grund av ändrade stadgar i RF
så finns inte längre någon revisionskommitté i RF som
ska medverka i revisionen av SBGF. Därför måste
SBGF ändra sina stadgar för att anpassa sig till detta.
BS presenterade ett förslag till proposition för denna
stadgeändring.
Beslut:

Beslutades att godkänna BS förslag till propositon och
att denna ska föreläggas årsmötet med den
korrigeringen att även nuvarande lydelse för
tydlighetens skull ska finnas med i propositionen.

12. Utmärkelser

BS rapporterade att i år delas ut sex diplom, tre
förbundsnålar, tre hederspriser samt ett förtjänsttecken
20 år. En spelare har kvalificerat sig för stora grabbars
märke. Det är Martin Sjöberg, BGK Jönköping. Årets
bangolfare är inte utsedd ännu och inget pris för årets
domare eller årets ungdomsledare kommer att delas ut.

13. Branchorganisatinen Svensk
Minigolf

HO presenterade idéerna bakom Branchorganisationen
Svensk Minigolf. Enligt en förebild från golfen där det
finns en liknande organisation så vill man skapa en
organisation för alla som driver minigolf/bangolfanläggningar oavsett om de driver dem privat eller i
form av en ideell förening ansluten till SBGF. Tanken
är att organisationen ska förhandla fram rabatter hos
olika företag, exempelvis GB och Coca Cola. Man
kommer dessutom att ta fram en pärm där man kan få
idéer om hur man på bästa sätt driver en bana med
tillhörande kiosk/restaurang. SBGF kommer att i denna
pärm få möjlighet att informera om sporten och om
bildande av förening. Erbjudandet till föreningar
tillhörande SBGF ska vara gratis under första året.
Diskuterades förslaget. Den främsta invändningen mot
förslaget var begreppet medlem. ML ansåg att förslaget
kunde tolkas så att vi tvångsansluter SBGF:s medlemsföreningar genom att vi blir en samarbetspartner till
BSM. ML ansåg också att det faktum att HO sitter

Styrelsemöte
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med i SBGF:s styrelse samtidigt som han är en av
parterna bakom BSM skapar en tveksamhet till hela
projektet. Det kan uppfattas så att övriga styrelsen
otillbörligt gynnar en medlem av styrelsen.
Övriga i styrelsen hade en positiv inställning till att
samarbeta med BSM men flera ansåg att medlemsbegreppet var ett problem.
Ordförandens slutliga förslag till var att SBGF blir en
samarbetspartner till BSM. Detta under förutsättning
att ett par punkter i det ursprungliga dokumentet
ändras. Styrelsen föreslog att BS skriver ett förslag till
ändring av den punkt som handlar om medlemskap och
rabatter på annonser o.s.v. Ändringen skickas till SP för
att ta upp frågan i VU för diskussion och slutligt beslut
i samarbetsfrågan med BSM.
Enskilda bangolfföreningar ska dock inte vara
direktanslutna medlemmar utan de ska åtnjuta de
förmåner BSM kan erbjuda genom att de är
medlemmar i SBGF. I det fall BSM börjar ta ut en
avgift från SBGF:s medlems-föreningar ska ett aktivt
godkännande från varje förening krävas för att de ska
bli medlemmar i BSM.

Beslut:

Med röstsiffrorna fem mot ett beslutades enligt
ordförandens förslag. BS skriver en formulering i
beslutets anda och vidarebefordrar den till SP för
diskussion och beslut i VU.
HO deltog inte i beslutet.
ML vill i protokollet ha antecknat att han reserverar sig
mot beslutet.

14. HCP Online

Styrelsemöte

Diskuterades HCP Online. Tävlingskommittén har tagit
fram en lista med önskvärda ändringar i systemet. BS
har diskuterat med Empir att ta fram en ”exportknapp”
i sju och åttalagsmallarna. Priset för detta är enligt
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programutvecklarna på Empir ca 10000 kr.
Beslut:

Beslutades att Tävlingskommittén ska göra en
prioriteringslista och be om offert på denna lista.
Seriespelsmallarna ska ingå i denna prioriteringslista.

15 Övriga frågor

Fanns inga övriga frågor att diskutera

16. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade de
närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Anna Boldt

Styrelsemöte
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