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Klubb
Akalla-Kaanan 98 BGK
Asarums BGK
Askims BGK
BGK Elit
BGK Jönköping
BGK Kärnan
BGK Linjen
BGK Munken
BGK Ringen
BGK Spiik
BGK VK-78
BGK Viskan
BGK Värend
Bollnäs BGK
Borås MGK
Bäckby BGK Västerås
Daga BGK
Djulö BGK
Enköpings BGK
Ersta MGK
Eskilstuna BGK
Garphyttans BGK
Granhyddans BGK
Gullbergsbro BGK
Gällivare BGK
Gävle BGK
Göteborg BGK
Haga BGK
Hammarby BGK
Haninge BGK
Helsingborgs BGK
Hjelmsjö BGK
Hofors BGK
Hårdton IK
Kalmar MGK
Katrineholms BGK
Kristinebergs BGK
Kulladals BGK
Kungälvs BGK
Köpings BGK
Ludvika BGK
Malmö BGK
MGK 49 Nyköping

Medl.
84
131
36
176
61
26
71
34
16
8
112
37
17
5
36
2
40
15
59
88
220
16
25
387
11
52
129
51
33
41
19
84
7
59
307
15
15
212
126
42
29
87
51

Röster
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
3

Klubb
MGK Warberg
Mjölby BGK
Mosås BGK
Myresjö BGK
Norrtälje BGK
Nybro MGK
Nässjö BGK
Olofströms BGK
Perstorps BGK
Sjöviken IF
Skellefteå BGK
Skoghalls BGK
Skönsbergs SK
Sollefteå BGK
Solna BGK
Staffanstorps BGK
Stora Tuna BGK
Strängnäs BGK
Strömstads BGK
Sundbybergs BGK
Sundsvalls BGK
Södertälje BGK
Tantogårdens BGK
Tobisviks BGK
Tofta BGK
Tolv Stockholm KF
Trollhättans BGK
Tuve Tigers BGK
Tyresö BGK
Uddevalla BGK
Umeå BGK
Uppsala BGK
Valdemarsviks BGK
Vinslövs BGK
Väsby BGK
Västerviks BGK
Växjö BGK
Åhus BGK
Ålbrons BGK
Åstorp BGK
Örebro BGK
Örnsköldsviks MGK

Medl.
21
57
144
14
23
90
35
36
25
173
158
382
98
48
38
61
97
36
123
531
1220
97
345
19
29
2
47
60
28
76
130
209
12
22
16
34
25
57
126
14
41
105

Röster
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2

Antal föreningar: 85

7976

106
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Distriktsförbund

Röster

Bergslagens BGF
Mellansvenska BGF
Nordsvenska BGF
Sydsvenska BGF
Västsvenska BGF
Östsvenska BGF

2
2
2
2
2
2

Antal röster

12

Totalt antal röster

118

Utdrag ur stadgarna: §22 Rösträtt
Ombud skall, för att utöva rösträtt vid förbundsmötet, inneha vederbörlig fullmakt, utfärdad av
respektive, distrikt - och föreningsstyrelse.
Distriktsorgan har två (2) röster vid förbundsmötet.
Förening äger vid förbundsmötet en (1) röst.
Förening med fler än hundra (100) medlemmar har ytterligare en (1) röst.
Det åligger förening att till Förbundet för registrering anmäla anslutna medlemmar.
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet.
Röstlängden skall omfatta tiden 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar det antal föreningar
som under föregående kalenderår fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot Förbundet och i förekommande fall, distrikt.
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Förslag 1
Avgifter till förbundet
Styrelsen föreslår förbundsmötet att besluta om
oförändrade avgifter för 2022.
Tidigare avgifter som gäller för 2021:
Föreningsavgift: 3000 kr.
Licensavgift: 200 kr.
Prenumerationsavgift för medlemmar: 175 kr.
Prenumerationsavgift för icke medlemmar: 225
kr.

Kostnader
Ungdomsverksamhet
Kansli och förvaltning
Tävlingar
Bangolftidningen
Utbildning
Landslag
Övrigt

2021
876.000 kr
1.830.000 kr
355.000 kr
160.000 kr
251.000 kr
1.713.000 kr
154.000 kr

Summa

5.339.000 kr

Resultat

- 249.000 kr

Förslag 2
(behandling på separat punkt i föredragningslistan, se punkt 18.)

Förslag 4
Stadgeändring av § 22.

Arvoden 2022:

Nuvarande text lyder enligt följande;

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade arvoden
för 2022.

”RF:s mästerskapstecken får delas ut i av SBGF
anordnat svenskt mästerskap, vilket benämns
SM. Förutsättningar är, enligt RF:s stadgar 12
kap. 2 §, att minst två tävlande i aktuell klass respektive minst två lag. Undantag utgörs av att om
deltagare i lag är medlemmar i olika föreningar
utdelas inte mästerskapstecken till laget utan endast miniatyrtecken till deltagarna i laget.
Förbundets mästerskapsplakett delas ut vid övriga mästerskapsarrangemang. Behöriga utländska
deltagare får ta emot RF:s mästerskapstecken
och Förbundets mästerskapsplakett.”

Tidigare arvoden som gäller för 2021:
Ordförande: 7000 kr.
Styrelseledamot: 5000 kr.
Medlem i VU: 4000 kr.
Förtroendevald revisor: 2500 kr.
Den auktoriserade revisorn arvoderas enligt
gängse byråtaxa.
Förslag 3
Förbundsstyrelsen föreslår
att följande budget fastställs för verksamhetsåret
2021:
Intäkter
2021
Medlems och licensavg.
515.000 kr
Prenumeration
194.000 kr
RF-bidrag
1.140.000 kr
Barn & Ungdomsidrott
930.000 kr
Elitstöd
360.000 kr
Tävlingsavgifter
836.000 kr
Övriga intäkter
1.115.000 kr
Summa

Styrelsens förslag på ny text;

”Bestämmelser för utdelande av RF:s mästerskapstecken och Förbundets mästerskapsplakett
beskrivs i SBGF tävlingsbestämmelser.”
Tävlingsbestämmelserna 18.2 Deltagande:

RF:s mästerskapstecken får delas ut i av SBGF
anordnat svenskt mästerskap, vilket benämns
SM. Utländsk medborgare som har spelarlicens
i förening ansluten till SBGF eller till utländskt
förbund anslutet till WMF har rätt att delta i
SBGF:s mästerskapstävlingar. Vid individuella

5.090.000 kr
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tävlingar kan endast spelare med licens för
svensk klubb eller svensk medborgare bli svensk
mästare och erövra RF:s mästerskapsplakett eller
SBGF:s medalj. Vid lagtävlingar kan endast lag
från föreningar anslutna till SBGF erövra RF:s
mästerskapsplakett eller SBGF:s medalj och
titulera sig svenska mästare. Utländsk spelare
spelande för svenskt lag har rätt att titulera sig
svensk mästare. Bästa lag tillhörande förening
ansluten till SBGF erhåller titeln

ytterligare en kan tillkomma under året.
Vi avser att fortsätta med våra ”PEPP”- möten
som klubbar kan boka för att få inspiration till
att komma igång med sin ungdomsverksamhet
på riktigt. Detta har inte blivit av under 2020
men vi har en förhoppning att det kommer igång
igen.
Vi kommer under 2021 att förlägga BUL utbildningen till utbildningshelgen. Eftersom vi
anser att denna utbildning är så pass bra för våra
föreningar, så kommer det finnas möjlighet för
föreningarna att söka projektstödspengar för
denna utbildning.

Svenska Mästare

Verksamhetsplan 2021
UK - Ungdomskommittén

Vi hoppas även att våra föreningar ansöker om
projektpengar till övriga projekt under 2021 som
”Verksamhet Distrikt”, ”Marknadsföring BI”,
”Fria val Höst/vinter” samt ”Utveckla Svensk
bangolf ”. OBS! att här kan man även inkomma
med egna förslag som kan gynna sporten
bangolf.

Med fler ungdomar är det större chans att
sporten och klubbarna överlever och utvecklas,
därför krävs det att vi hjälper våra föreningar
med nyrekrytering samt tar fram arbetssätt som
får ungdomarna att stanna kvar i sporten. Vår
målgrupp är 7 – 25 år där vi framförallt satsar
på bredden medan sportkommittén står för
elitsatsningen.

Bangolfinstruktörprojektet fortsätter och vi
hoppas på att fler föreningar söker möjlighet att
deltaga i detta projekt. Av erfarenhet ser vi att de
föreningar som varit med några år har utvecklat
en bra ungdomsverksamhet, vilket Ungdoms-SM
i Umeå under 2020 är ett bevis på då många nya
ungdomar deltog.

Genom att fortsätta även kommande år med
att skapa bra verksamhet och arrangemang
så hoppas vi att vi fortsätter utveckla goda
relationer med ungdomar och deras föräldrar.
Vilket ökar möjligheterna till att dem väljer att
fortsätta med vår sport, samt lockar in vänner
och anhöriga till sporten.

Vi fortsätter att ha våra läger öppna för juniorer
även i sommar då vi fortfarande anser att läger
är en viktig del för att behålla gemenskapen
bland juniorerna vilket motiverar de till att
fortsätta utöva vår sport. Vi fortsätter även med
Höstlövet med målgrupp 7–25 år. Tyvärr blev
fjolårets sommarläger inställt pga. pandemin,
men vi lyckades genomföra Höstlövet
coronaanpassat. Vår ambition är att årets båda
läger kan genomföras.

UK tänker fortsätta att arbeta för att skapa
så bra förutsättningar som möjligt för våra
föreningar att utveckla sin ungdomsverksamhet
och underlätta för de att behålla så många
medlemmar som möjligt. Inför 2021
har det blivit förändringar i kommitténs
sammansättning. Deltidstjänsten som Barn- och
ungdomskonsulent har upphört vid årsskiftet
2020/2021 och ersatts med administrativ
hjälp av kansliet samt arvoderade pengar till
kommittéledamöterna för deras projekt. UK har
även förstärkts, från tre till fem ledamöter och

UK fortsätter arrangera ”våra” tävlingar även
2021, först ut är 3-manna som gjorts om till
”Snöflingan” som i år skulle spelats i Uppsala,
men sattes stopp av pandemin.
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UK fortsätter arbeta med våra utmaningar som
specificerats i förbundsutvecklingsplanen, vilket
bland annat innebär att vi måste lära oss fånga
upp de besökare vi har på våra anläggningar
runt om i landet. Ett led i detta är såklart att vi
fortsätter att utbilda ledare som kan vara aktiv
i sina föreningar. Vi behöver även bli bättre på
att skapa aktiviteter som passar hela familjen
och kanske inte bara ungdomarna eller barnen
i familjen, vi är trots allt en sport för alla! Vi
måste därför också bli bättre på att satsa på de
juniorer och unga seniorer som inte tar plats
i landslagen, vi upplever idag att många av de
väljer att sluta.

information själva. Arbetat går framåt och för
2020 är det budgeterat för en ny hemsida av
utvecklingskommittén. Den hemsidan kommer
att bli publicerad under 2021.
Tävlings och Regelkommittén
Följande ingår i kommittén:
Per Mattsson, Ulf Kristiansson, Lena Nilsson,
Stig Pettersson och Staffan Lundblad.
Verksamhetsinriktning/mål
Hög kompetens bland bangolfens domare,
besiktningsmän, tävlingsledare, representanter
och alkotestar. Detta når vi genom utbildning,
licesiering, uppföljning och framförallt
uppmuntran för den man är och vad man gör.
Sträva efter att vi har aktiva och verksamma
domaransvariga, tävlingsledare besiktningsmän
i varje distrikt. Vår strävan är att domaransvarig
och ansvarig tävlingsledare inom distrikten
har kontinuerlig kontakt med personer inom
respektive arbetsområde
Ha ett nära samarbete med
utbildningskommittén för att kunna erbjuda
utbildningar centralt i september månad.

Vi behöver bli bättre på att lyfta fram att man
kan träna bangolf utan att tävla och väljer man
att tävla så kan man göra det på sin egen nivå.
Det måste också underlättas för alla att spela på
alla fyra underlag då det är en viktig del för att
man ska kunna bli aktuell för landslagsspel.
Vi har en sport som är väldigt lättillgänglig som
alla kan prova på, vi måste därför bli tydligare
och bjuda in till träningar eller träffar där vi
kan visa och förklara grunderna i vår sport. Vi
behöver också ta till oss utmaningen med att
hitta nya tävlingsformer som passar fler utövare
så vi kan behålla de som idag istället väljer att
sluta.

Domarkonferens
Under 2021 kommer vi av naturliga skäl inte
Föreningarna runt om i landet måste också bli
att genomföra någon domarkonferens enligt
bättre på att marknadsföra sina anläggningar och tidigare år.
se till att dem är attraktiva, där det är enkelt att
Vi kommer att skicka ut listor till
ta till sig sporten genom bra information om hur samtliga domaransvariga där de får fylla i
man spelar, för att få besökare att komma ofta
domaruppdragen på tävlingar inom berörda
vilket kan leda till nya medlemmar.
ansvarsområden under 2021. Vi kommer att
hålla god kontakt under året med våra domare
För de nyrekryterade till sporten, såväl
och domaransvariga.
ungdomar som deras föräldrar, är det idag
Det är Covid-19 som gör att planeringen blir
svårt att ”komma in” och förstå alla delar i
något annorlunda 2021.
bangolfen. För att råda bot på detta, började
vi ett arbete 2017 med en egen ungdomssida
Till kommande år ska vi arrangera en
under SBGF tanken är att alla klubbar ska
domarkonferens där vi samlar både
kunna länka till denna sida, så slipper de ha all
domaransvariga och besiktningsansvariga för en
7
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värdefull genomgång av verksamheten.

Skickar respektive domare in provet och blir
godkänd är hon/han fortfarande registrerad
som domare. Om inget prov görs stryks berörd
person ur domarregistret.
Dessa åtgärder gör vi för att förbättra statusen
på våra domare.

Besiktningar.
Besiktning av nya och gamla anläggningar är
löpande verksamhet som alltid finns med i vår
planering. Till vår hjälp har vi åtta utbildade
besiktningsmän fördelat på våra distrikt. Vi
har idag en god kontroll över antal besiktade
anläggningar. Vår strävan är att bli ännu bättre.

Tävlingar
Under 2021 kommer bangolfen inte delta under
SM-veckan på samma sätt som vi hade planerat
Alkotester
inför 2020 då vi inte hittade något bra alternativ
Kommittén ansvarar för alkotester som
samt samarbete med Halmstads kommun som
utförs på tävlingar sanktionerade av Svenska
åter igen kommer få SM-veckan då 2020 blev
Bangolfförbundet. Vi har under 2021 planerat
inställt pga. Corona, Planen var att spela SM
tre alkotester fördelade på olika tävlingar från
under 2020 i Skoghall men eftersom det blev
norr till söder.
inställt så har vi tagit beslut om att flytta fram
Regelhäftet
det till 2021 istället. Dvs årets SM i Skoghall
En översyn av tävlingsbestämmelserna kommer kommer spelas med samma upplägg som SMatt göras även under 2021. Förändringarna träder veckan i Malmö. I Skoghall kommer det spelas
på deras Betong anläggning samt att Elitseriens
i kraft 15 april och kommer då att presenteras i
sista avgörande omgång spelas som tidigare
korthet på förbundets hemsida.
2 år (om vi räknar bort 2020) med samma
Banbyggare
upplägg från SM-veckan i Malmö 2019. Vi är i
Kontakt med våra auktoriserade banbyggare
skrivande stund osäker på om vi skall delta på
kommer att ske löpande under åren.
SM-veckan 2022 i Linköping eftersom vi skicka
Nya hinderkombinationer och banor är en punkt ut en utvärdering efter SM:et i Skoghall. Därav
som alltid finns med i vårt samarbete.
så kommer vi söka efter en arrangör för SM
Nya förslag på hinder kommer med all säkerhet 2022 men med förbehållet att upplägget blir
att framkomma under året. Det piffar upp
först klart efter SM i Skoghall då en utvärdering
anläggningen med nytänkande. Kontakt med
skall göras om Elitserien skall vara kvar i SM
kommuner sker vid behov.
framöver.
Domare
För att vi ska få en än bättre standard på våra
domare ska vi gå igenom domarlistan och
kartlägga domarbeståndet samt gör en ytterligare
klassificering av domarkåren.
Fortbildning av förbundsdomare är ett behov vi
har inför 2021.
De domare som genomgått fortbildningen ska
i första hand döma mästerskapstävlingar och
elitserien.
Under 2021 kommer vi att skicka ut prov till de
domare som inte dömt under en 3-årsperiod.

Svenska Serien
2021 kommer inga större ändringar göras mer
än de upplägg vi har med att Elitseriens sista
omgång spelas samtidigt som SM i Skoghall,
regelöversikt kommer att göras.
Svenska Cupen
2020 spelades Svenska Cupen på EB med sitt
vanliga upplägg. Regeländringar kommer att ske
inför 2022 (eftersom 2021 Svenska Cup blev
8
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inställd) så att man inte kan hamna i samma
grupp om man har fler än 1 lag anmält då vi har
insett de brister som det medför.

Vi planerar för att landslagsverksamheten ska
löpa på enligt samma planer som tidigare år.
Våra seniorer kommer åka till Österrike för EM.
Det blir två VM detta år både för Juniorer och
ToRK/möten
första VM:et för Oldtimers. Båda dessa tävlingar
spelas i Tyskland. WAGM kommer spelas i
Finland. Det är samma mästerskapsschema
Kommittén har 3 fysiska möten planerade/år.
som 2020. Om det kommer att bli några
Sedan hålls kontakt genom telefon och mail.
mästerskapstävlingar hänger på den pågående
ToRK ser fram mot ett nytt år med många
pandemin.
utvecklingsmöjligheter och ett gott samarbete
Under 2019 tog vi fram en utvecklingsplan för
med övriga kommittéer distrikt och klubbar
vår landslagsverksamhet. Denna plan kommer
inom vår organisation.
ligga till grund för hur vi jobbar vidare som
kommitté. Denna utvecklingsplan ska nu under
Sportkommittén
början av 2021 revideras och detta kommer att
Kommittén handhar landslagen samt
medföra ett stort arbete för kommittén. Den
talangutveckling på elitnivå.
Vi ska vara världens bästa bangolfnation (Ur utvecklingsplan som togs fram 2019 skapade
ekonomiska förutsättningar för att vi skulle
SBGF:s Visionsdokument)
kunna anställa en sportchef till förbundet.
Detta arbete samt utvecklingen av svensk
• Vårt herr- och damlandslag ska vara
elitbangolf kommer att ligga till grund för vårt
rankade som världens bästa
elitstöd från RF. Nu har vi redan fått reda på
• Våra junior- och oldtimerslandslag ska
vad vi kommer att få 2021. En ny period börjar
vara bland det två bästa i världen både på
2022 och sträcker sig över 2023. Denna period
herr och damsidan.
kommer betyda vissa förändringar av elitstödet.
• Förbundets organisation ska vara ledande
Förhoppningsvis till vår fördel. Vi hoppas dock
i världen avseende resurser, arbetssätt och
att det ska vara kvar på en hög nivå för det är
kompetens
ett viktigt stöd för utvecklingen av vår sport på
Inför 2021 kommer den stora utmaningen
elitnivå.
bli hur vi skall kunna arbeta med
Vi inom sportkommittén tillsammans med
landslagsverksamheten i spåren av pandemin.
sportchefen kommer att tvingas lägga
2020 blev ett år då det inte gick att genomföra
ner mycket arbete med olika planer och
ett enda internationellt mästerskap. Vi
kartläggningar under 2021. Med anledning
kommer att fortsätta utvecklingen av en stark
av detta har sportkommittén inför 2021
organisation. Vi anställde en Sportchef på deltid förstärkts med ytterligare en person nämligen
under 2020. Sportchefens arbete kommer att
Gunnar Bengtsson från Askims BGK. Gunnar
ligga i att utveckla vår landslagsverksamhet
kommer att tillföra mycket genom sina gedigna
samt stärka vår organisation och ta fram planer
kunskaper inom MOS. Gunnar tillsammans
för verksamheten. Detta kommer att bli en
med Lars Broddevall och Carl-Johan Ryner samt
utmaning att få allt att falla på plats. Samarbetet undertecknad kan lova att vi kommer jobba
mellan kommittén och kansli och styrelse har vi stenhårt för att för att vi ska kunna bibehålla och
arbetat med under några år nu och detta ska vi
förhoppningsvis öka de anslag som vi får idag.
utveckla vidare under 2021 med hjälp av vår nya
Stefan Gillberg Ordf./ SBGF Sportkommitté
sportchef.
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Utbildningskommittén

Mediakommittén

• Utveckla marknadsföringen gällande Barnoch Ungdomsledarutbildningen.

Mediakommittén avser att arbeta vidare med
kommunikationsstrategin för att arbetet med
rapportering i olika media ska kunna ske på
ett effektivt sätt och komma en bred publik till
del.Planen är som tidigare att rapportera vid
mästerskap, nationella och internationella, samt
andra tävlingar i förbundets regi. Rapportering
ska ske via hemsida och sociala medier med text,
länkar och intervjuer.
Pressreleaser skickas till svensk media inför och i
samband med mästerskapstävlingar.
Mediakommittén har även för avsikt att bidra
med reportage till Bangolftidningen.

• Genomföra Barn- och
Ungdomsledarutbildningen under
Utbildningshelgen.
• Genomföra en Utbildningshelg.
• Genomföra kurser i Spelteknik under
Utbildningshelgen.
• Verka för att flera lokala kurser arrangeras.
• Uppdatera vårt utbildningsmaterial gällande
regelkunskap.
• Verka för att flera nylicensierade registrerar
sig för och genomför vår digitala introkurs.
• Genomföra utbildningen av SM-speakers för
att nå målet i Visionsdokumentet.
• Samverka med Ungdomskommittén
för att befästa kvalitén i Barn- och
Ungdomsledarutbildningen.
• Verka för att Värdskapsmaterialet
marknadsförs och används av så många
föreningar och personer som möjligt.
• Arbeta med att ta fram en utbildning i
Föreningsutveckling.

Utvecklingskommittén
Utvecklingskommittén har under 2021 att följa
utvecklingen av pågående pandemi i syfte att
säkerställa underlag för förbundsstyrelsens beslut
om verksamheten.
Utvecklingen av förbundets hemsida ska under
2021 till förbundsstyrelsen för beslut om
lansering. Utveckling av delmål mot 2025 ska
fortsatt ske.

10

FÖRBUNDSMÖTET 2021
ANTECKNINGAR

11

