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Närvarande:

Hans Bergström (HB), Lennart Ekbäck (LE), Andreas Feuk (AF), Kari
Kuneinen (KK), Said Morell (SM), Anna Boldt, (AB), Stig Pettersson (SP),
Per Mattsson (PM), Adj. Bengt Svensson (BS), Adj. Peter Gyllhag (PG),
Adj. Jan Strandberg (JS)

Ej närvarande: Lisbeth Ellström (LiE)
Plats:

MunktellArenan, Eskilstuna

1. Mötet öppnat

HB hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Beslut:

Valdes PM att justera dagens protokoll.

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

Mötesprotokollet från den 8/10 gicks igenom.
Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 8/10 gicks igenom.

Beslut:

Punkt 22: BS gör ett lämpligt urval av tidningar och
övriga redaktioner som ska få tidningen och
vidarebefordrar denna lista till Framtidsgruppen för
åtgärd.
Punkt 103 och 106: Båda broschyrerna skall vara helt
klara senast 28/2.
Punkt 111: SM och BS tar fram ett förslag på vilka
krav förbundet ska ställa på en VM-arrangör. Dessa
krav ska mailas till styrelsen som ska ha möjlighet att
ha synpunkter innan de publiceras i tidningen Bangolf.

Styrelsemöte
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Punkt 113: Beslutades att Minigolf Open Standard
(MOS) ska vara det officiella namnet på den fjärde
bantypen.
Punkt 114: PG gavs i uppdrag att kontakta RF:s
handslagsgrupp för att ta reda på vilka regler som gäller
för återbetalda handslagsmedel från föreningar som ej
genomfört beslutade projekt.
Punkt 116: Konstaterades att Bergslagen inte kan stå
som arrangör för Ungdoms-SM 2006. Västsvenska
Bangolfförbundet har tillfrågat Askim BGK ifall de är
villiga att åta sig arrangemanget på Betong/EB och
föreningen har ställt sig positiv.
Övriga utförda punkter avfördes från listan.
BS rapporterade om en skrivelse från WMF:s
ungdomsansvarige Pasi Aho. Pasi skriver att ännu har
ingen åtagit sig att arrangera Junior-EM 2007.

5. Rapporter och skrivelser

Beslut:

Beslutades att en förfrågan ska gå ut via hemsidan och
Bangolftidningen till svenska föreningar som kan
anmäla sitt intresse att arrangera tävlingen.
SM rapporterade att han och BS varit på ett möte med
Lotteriinspektionen i Stockholm. Bangolfförbundet var
inbjudet som en av de riksorganisationer som ingår i
Sveriges Ideella Föreningars Förbund (SIFF). SIFF är
den part som söker lotteritillstånd för det nya Take Offlotteriet.

6. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

7. Kommittérapporter

Styrelsemöte

BS presenterade resultaträkning och jämförelse med
budget för årets tio första månader. Prognosen på ett
överskott på mellan 200 000 och 300 000 kr står fast.

•

VU: Inget fanns att rapportera .
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•

GS
BS rapporterade att förbundets nya hemsida nu
ligger ute. BS, JS och PG är de som idag har
behörighet att uppdatera sidan. Adressen till
den gamla hemidan, som endast innehåller
historiskt material är www.minigolfsport.se.
Arne Spångtorp har åtagit sig att göra de
uppdateringar som behövs på den sidan.
BS rapporterar att Garphyttans BGK nu
återinträtt i förbundet.
BS rapporterar om att sista datum för att
besvara enkäten om förbundet ska byta namn
har passerats. Svar har inkommit från 22
föreningar. Fyra föreningar är för ett byte, 17
emot och en har svarat att man inte kan ta
ställning.

•

Sportkonsulent
PG rapporterar att beslutsprotokollet från
Handslagsgruppen nu är färdigt och att de
föreningar som sökt bidrag är meddelade. PG
vill gen en eloge till de ansvariga LE, AF och
SP för ett mycket väl genomarbetat beslutsunderlag.
PG rapporterar att arbetet den senaste tiden
bestått i att förbereda Unga Ledare-utbildningen, att planera lägerverksamhet samt att
utarbeta en ansökan om bidrag till det
Rysslandsprojekt som det är tänkt att förbundet
ska arbeta med nästa år.
PG meddelade också att han till VU skickat sitt
förslag till verksamhetsplan för sportkonsulenttjänsten 2006.

Styrelsemöte
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•

Sportchef
JS rapporterar att han f ör närvarande arbetar en
dag per vecka. Oftast fredagar. Det är en tid
som räcker dåligt för de uppgifter som finns för
sportchefen.
Spelarna som ingick i seniorlandslaget har fått
en enkät för att utvärdera VM. Junior och
oldtimers kommer också att få samma sak.

Beslut:

På ledarsidan ser JS inga problem när det gäller
seniorlandslaget. Samtliga nuvarande ledare är
positiva till att vara med även nästa år. Däremot
har juniorernas förbundskapten Mikael
Karlsson meddelat att han avgår på grund av
tidsbrist.
Beslutades att ge JS i uppdrag att ta fram en
lämplig kandidat till juniorkapen och presentera
denne för styrelsen som därefter kan fatta beslut
i frågan.
JS rapporterade att han haft kontakter med LE i
samband med att tävlingsprogrammet för 2006
fastställdes. JS uttryckte sin tillfredsställelse att
han som sportchef haft möjligheten att vara med
och påverka utformningen.
JS har tillsammans med PG besökt RF på Bosön
för att diskutera ett elitidrottsprojekt.
Tillsammans med RF har han skissat på ett
juniorläger på betong som kan finansieras med
RF-medel. Syftet med lägret är att ge juniorer
bättre grundkunskaper på betong inför nästa
säsong då Junior-VM avgörs på betong/EB.
JS har också för avsikt att återuppta samarbetet
med Bosön och förlägga landslagsläger dit med
hjälp av RF:s elitidrottsstöd. Första lägret
kommer att bli ett uppföljningsläger efter
mästerskapen i augusti 2006. Därefter är det
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avsikten att två läger per år ska hållas.
JS kommer att närvara vid WMF:s tekniska
kommittés möte i Frankfurt 27-29/1.
JS ansvarar för landslagssidorna på förbundets
nya hemsida. Tyvärr har inte tiden räckt till för
att uppdatera dem i så hög utsträckning som är
önskvärt.
Vid sitt besök hos RF på Bosön rekommenderades JS en kurs som riktar sig till förbundskaptener. Han själv ansåg att kursen verkade ha
ett innehåll som passade utmärkt och styrelsen
var positiv.
Slutligen delgav sportchefen styrelsen sina
målsättningar med landslagsspelet för perioden
2006-2008.
•

Internationella kommittén
SM rapporterade från sin nyligen genomförda
resa till Moskva. I Moskva träffade han
representanter för det ryska minigolfförbundet
som är en del i Rysslands golfförbund.
SBGF har sökt bidrag från Forum Syd för att
användas till att utveckla bangolfen i Ryssland.
Planen är att en delegation bland annat
bestående av tränare, domare och
banbesiktigare ska åka över till Ryssland under
våren 2006 för att föreläsa och förevisa sporten.
SM konstaterar att bangolfsporten är på
uppgång i Ryssland och att ett stöd från Sverige
skulle kunna ge goda effekter.
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•

Framtidsgruppen
HB rapporterade svar kommit på offertförfrågan
från Empir gällande vidareutvecklingen av HCP
Online.
Två intresseförfrågningar om att använda HCP
Online har kommit in. Dels är det det ryska
förbundet som är intresserat och dels är det
Svenska Frisbeesportförbundet som vill
undersöka om man kan anpassa systemet till
deras discgolf.

•

Ungdomskommittén:
AB rapporterar att Mikael Karlsson har
meddelat att han på grund av tidsbrist lämnar
ungdomskommittén. I hans plats träder istället
Wilhelm Johansson från Asarum in. Även
Göran Gustavsson, Hårdton IK, har accepterat
att ingå i kommittén. Han kan dock, på grund av
andra engagemang, inte starta sitt arbete
omedelbart.
Två tävlingar som arrangerats av
ungdomskommittén har genomförts. Dels
ungdomsseriefinalen och dels fem-manna
distriktslagstävlingen. Båda tävlingarna
avgjordes på Hårdtons EB-anläggning i
Vänersborg.
Endast två distrikt, väst och syd, fick ihop lag
till distriktslagstävlingen. Spelet var dock
mycket bra med bland annat ett 18-varv.
Ett ungdomsläger kommer att genomföras i
MunktellArenan mellan jul och nyår.
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•
Beslut:

Idrottsutskottet:
Diskuterades förändringar i tremanna lagspelet i
SM.
Beslutades att ta bort lagspelet för juniorklasserna i nästa SM. Det ska finnas en
damklass och en herrklass om innefattar både
seniorer och juniorer.
Diskuterades damernas kvalifikation för spel i
Europacupen. Ett förslag har funnits att
resultaten från Tjejfemman skulle vara ett
underlag för att utse svensk representant. Efter
samråd med förbundets damansvariga gjordes
ingen ändring i tidigare regler. Även i
fortsättningen ska tremanna-lag SM gälla som
kvalifikation.

Beslut:

Diskuterades kvalificeringen till 10-manna SM.
2005 anordnades inget kval till A-gruppen på
grund av att endast ett lag anmält sig.
Beslutades att till 10-manna-SM 2007 ska
kvalificera sig de åtta bästa lagen i 2006 års
tävling. Fyra lag kvalificerar sig genom att
föreningarna får ansöka om att delta därefter
sker urvalet baserat på resultaten i föregående
års Svenska Serie. Beslutades också att ifall
något av de tolv lag som är kvalificerat till 2006
års mästerskap väljer att inte utnyttja sin plats
så ska andra föreningar kunna ansöka om att
delta. Kvalificering kommer även då att baseras
på föregående års resultat i Svenska Serien.
LE meddelar att spelprogrammet för 2006 i
stort sett är klart. Programmet ska publiceras i
januari men LE ansåg att det inte fanns någon
anledning att vänta.

Beslut:

Styrelsemöte
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Beslutades att efter att distiktsrepresentanterna
fått ta del av programmet och fått möjlighet att
komma med synpunkter så står det IU fritt att
publicera det.
•

Teknisk utveckling
SP rapporterar att kravbesiktningen av CWGolfs banor i Linköping har utfallit till
belåtenhet. SP rekommenderade styrelsen att
godkänna CW Golf som en av förbundet
auktoriserad banbyggare.

Beslut:

Beslutades att utse CW Golf Service AB i
Örnsköldsvik till auktoriserad banbyggare. BS
gavs i uppdrag att översända avtalsförslag.
•

Utbildningskommittén:
AF rapporterar att Malin Löf går in som
ersättare för LiE så länge som hon inte kan delta
i kommitténs arbete.
Kommittén har haft en utbildningskonferens där
utbildningsplanen för 2006 lagts fast. På
konferensen fastställdes även de visioner och
mål som kommittén kommer att arbeta efter
under kommande år.
Fyra nya föreläsare har blivit utbildade. En från
Nordsvenska distriktet, en från Bergslagen, en
från Västsvenska och en från Mellansvenska.
Föreningsambassadörskursen som skulle gått i
Uppsala blev inställd och uppskjuten ett år på
grund av för få anmälda.

8. Inför planeringskonferenser

Styrelsemöte

PG informerade om program och praktiska detaljer
kring planeringskonferensen.
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9. Beslutsordning

AF presenterade den reviderade beslutsgången i
bestraffnings, protest, och överklagande-ärenden.
Beslut:

10. Årsmötet

Beslutades att fastställa dokumentet som det förelåg
vilket innebär att dokumentet ”Styrelsearbete och
beslutsordning” nu är klart att publiceras. BS får i
uppdrag att lägga ut det på förbundets hemsida.
Offerter från lämpliga hotell i Göteborgsområdet är
infordrade. Ännu inget beslut fattat.
Diskuterades årsmötesseminarierna.

Styrelsemöte

Beslut:

Beslutades att följande seminarier ska genomföras på
årsmötet:
1. Hur får vi fler medlemmar till våra klubbar och
hur behåller vi dem? Hur får vi fler klubbar?
Ansvarig PG
2. Hur ska vi attrahera media och sponsorer?
Ansvarig AF.
3. Hur ska vi organisera oss och hur säkerställer vi
demokratin i förbundet? Ansvariga HB och AB.
4. Hur möter vi hotet från privata banor/äventyrsbanor. Ansvarig SM.
5. Hur ska vårt landslag långsiktigt bli bäst i
världen? Ansvarig JS.

Beslut:

Dessutom beslutades att seminariet ”Hur ska vi
utveckla vår tävlingsverksamhet”? ska läggas som en
egen punkt på kvällen. Ansvariga för detta är LE och
PM.

Beslut:

Beslutades att ansvariga ska presentera sitt upplägg för
styrelsen senast den 28/2.

Beslut:

Beslutades att i likhet med tidigare år ta ut en avgift för
seminarierna på 150 kr. Denna avgift täcker framförallt
matkostnaderna.
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11. Beslut om regeländringar

SP gick igenom de ändringar som föreslagits av
Idrottsutskottet och Teknisk Utveckling i
tävlingsbestämmelserna.

Beslut:

Beslutades enligt förslaget.
De nya tävlingsbestämmelserna kommer att publiceras
på förbundets hemsida senast 060101.

12. Ledare i tidningen bangolf
Beslut:

13. Budgetram för 2006

Beslutades att följande styrelseledamöter skriver ledare
i tidningen Bangolf.
Nr 1: Said Morell
Nr 2. Ordförande
Nr 3: Stig Pettersson
Nr 4. Anna Boldt
Nr 5: Kari Kuneinen
Nr 6: Nyvald styrelseledamot
Diskuterades budgeten för 2006.

Beslut:

Beslutades att kommittéerna ska lämna in ett reviderat
budgetäskande till kassören senast 15/12.

Beslut:

Beslutades att budgeten för 2006 ska vara balanserad.
Diskuterades möjligheten att vara domare och
tävlingsledare i fler än en förening

14. Övriga frågor
Beslut:

Beslutades att man kan endast ha funktionerna domare
eller tävlingsledare i den förening där man har sin
spelarlicens. I det fall domaren eller tävlingsledaren
inte har någon spelarlicens kan denne välja i vilken
förening han/hon vill ha sin funktion registrerad. Det
går dock bara att vara tävlingsledare eller domare för
en förening.
HB rapporterade att Empir har satt ett nytt pris på
supportavtalet för HCP Online.

Beslut:
Styrelsemöte

Beslutades att SM och HB ska ta upp en förhandling
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om priset med företaget.
15. Mötets avslutande

HB avslutade mötet och tackade de närvarande för
intresset och för en väl genomförd planeringskonferens.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Per Mattsson

Styrelsemöte
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