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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)

Ej närvarande: Lisbeth Ellström (LiE), Adj. Peter Gyllhag (PG)
Plats:

Quality Airport Hotel Arlanda

1. Mötet öppnat

HB hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Som punkt åtta lades till ”Beslutsordning” därefter
godkändes föredragningslistan.

Beslut:

Valdes SM att justera dagens protokoll.

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

Mötesprotokollet från den 5/9 gicks igenom.
Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 5/9 gicks igenom.
Utförda punkter avfördes.

5. Rapporter och skrivelser

BS rapporterade att han och PG vid ett möte i Göteborg
träffat RF:s ordförande Karin Mattsson. Mötets syfte
var att informera om bangolfförbundets verksamhet.

6. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

BS presenterade resultaträkning och jämförelse med
budget för årets nio första månader. Prognosen för
helåret visar på ett överskott på i storleksordningen
200 000 – 300 000 kr.
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7. Kommittérapporter

•

VU: Inget fanns att rapportera .

•

GS/Sportkonsulent:
BS rapporterade att Mellerud BGK och
Huddinge BGK meddelat att de upphör med sin
verksamhet.
Den nya hemsidan är inom kort klar att läggas
ut.
På förekommen anledning meddelade BS att vid
förfrågningar om utdrag ur medlemsregistret
kommer idrottsnummer, namn, klass och klubb
att lämnas ut. Övrig information lämnas ej ut
utan att styrelsen först fått ta ställning till
förfrågan.
Eskilstuna Bangolfsektion har sökt Europacupen för klubblag 2007. Ansökan gäller
inomhusspel på filt i MunktellArenan.

Beslut:

Beslutades att styrelsen ska ställa sig bakom
Eskilstunas ansökan.
Angående BGK Munkens uteslutning av en
medlem så avvaktar styrelsen ytterligare
information innan beslut kan fattas i
överklagandeärendet.
BS rapporterade att SBGF har fått en förfrågan
från Sveriges Ideella Föreningas Förbund
(SIFF) ifall man är villig att som riksorganisation bli medlem i förbundet. SIFF söker
lotteritillstånd för det nya Take Off-lotteriet.
SBGF kommer att som riksorganisation
tillsammans med andra riksorganisationer vara
med och dela på 10 öre från varje såld lott.

Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades att SBGF ska söka inträde som
medlem i SIFF.
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BS rapporterade att en förfrågan gått ut till
samtliga föreningar angående deras inställning
till ett eventuellt namnbyte i förbundet.
Deadline för svar är den 31/10.
BS rapporterade att en ny ansvarig utgivare för
Bangolf måste utses. Den person som idag i
myndigheternas register står som ansvarig
utgivare har inte arbetat med tidningen på
många år.
Beslut:

Beslutade att utse BS till ansvarig utgivare för
Bangolf.
Valberedningen har ställt en förfrågan till
styrelsen via kansliet hur de styrelseledamöter
som står för omval ställer sig till att kandidera
för en ny period. Dessa ledamoter uppmanas att
snarast deklarera sin inställning till
valberedningen.
I PG:s frånvaro rapporterade BS att brev gått ut
till samtliga ungdomar mellan 16 och 26 år med
en inbjudan att delta i Unga ledare-kurs.
PG rapporterade skriftligt om genomförda
Handslagsprojekt år två.

Beslut:

Belslutades att ge PG uppdrag att på förbundets
hemsida ge exempel på på lyckade Handslagsprojekt som kan tjäna som inspiration till andra
föreningar.
PG föreslog att följande fördelning av
Handslagsmedel för år tre (dvs hösten 2005,
våren 2006): Höst – Vinter 150 000 kr. Vår –
Sommar 220 000 kr. Förbundsverksamhet
100 000 kr.

Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades att följa PG:s rekommendation.
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Beslutades att den roterande kommittén för
tilldelning av Handslagsmedel denna gång ska
bestå av AF, sammankallande, SP och LE

Beslut:

SM ansåg att en bättre uppföljning borde göras
angående hur tilldelade medel använts.
Beslutades att ge SM i uppdrag att ta kontakt
med PG för att diskutera hur denna uppföljning
kan göras på bästa sätt.

Beslut:

PG rapporterar via BS att ett utkast till presentationsfoldern som ska användas av banbyggarna ligger färdigt. Styrelsen kommer att få
ta del av detta inom kort.
Broschyren ”Bangolf Sporten för alla” är också
i slutfasen av omarbetningen. Nya bilder till
broschyren kommer att tas under
Ungdomsseriefinalen i Vänersborg.
•

Sportchef: Inget fanns att rapportera.

•

Internationella kommittén
SP rapporterade från Oldtimers EM i Ungern.
Sportsligt en stor framgång för herrlaget som
vann lagtävlingen och lade beslag på samtliga
medaljer individuellt. SP var dock inte lika nöjd
med damlagets spel.
Organisatoriskt fungerade tävlingarna utmärkt
tack var de österrikiska tävlingsledarna.
Ungrarna hade ingen egen organisation som
kunde ta hand om tävlingarna.
Kari Kuneinen var svensk domare och skötte
sitt uppdrag berömligt enligt SP.

Styrelsemöte
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HB meddelar att han varit i kontakt med
WMF:s sport officer Gerhard Zimmermann
angående reglerna för Minigolf Open Standard.
Zimmermann har utlovat regler innan SBGF:s
styrelse har sitt budgetmöte i januari.
•

Framtidsgruppen:
HB rapporterar att han föreslagit att på
årsmöteshelgen så ska ett antal seminarier
hållas. Temat ska vara ”Bangolfens framtid”
Beslut om detta ska fattas på nästa styrelsemöte

•

Ungdomskommittén:
AB rapporterar att ett telefonmöte avhållits.
Christina Olofsson meddelade på detta möte att
hon avgår från Ungdomskommittén.
Anledningen är att hon anser att de geografiska
avstånden nu blir alltför stora sedan hon flyttat
till Gällivare.
Två personer har tillfrågats om de är
intresserade av att ingå i Ungdomskommittén.
Båda har bett om betänketid.
Plats för nästa års USM är ännu ej bestämd. Det
finns två möjliga platser i Bergslagen men det
är ännu ej klart ifall någon kan ta
arrangemanget. Ifall arrangemanget inte kan gå
i Bergslagen kommer västsvenska distriktet att
tillfrågas. KK som är ordförande i västsvenska
ville i så fall ha förfrågan innan distriktets
planeringskonferens den 15/10.

Beslutades att SP ska undersöka ifall
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Bergslagen kan ta arrangemanget och
rapportera till Ungdomskommittén senast
14/10.

Beslut:

•

Idrottsutskottet:
LE meddelar att Fröslunda BGK sökt RM 2006.
Eskilstunaalliansen kommer att arrangera
tävlingen.
Diskuterades hur damlaget som representerar
Sverige i Europacupen ska kvalificera sig.
Hittills har laget kvalificerat sig genom att
vinna EB-SM för tramannalag. I år hade endast
ett lag anmält sig vilket gjorde att Uppsalas
damer kvalificerade sig utan motstånd. HB
föreslog att Tjejfemman skulle kunna vara
kvalificerande för Europacupen. På så vis kunde
även statusen på den tävlingen höjas.
Beslutades att Idrottsutskottet tillsammans med
förbundets damansvariga utreder frågan och
rapporterar till nästa styrelsemöte.

Beslut:

•

Teknisk utveckling
SP meddelat att han besiktigat CW Golf-banor i
Linköping som legat i tre år. Anledningen är att
företaget önskar bli auktoriserat av SBGF.

•

Utbildningskommittén:
AF meddelar att tre stycken är anmälda till
förläsarkursen. Kursen kommer att genomföras.
Även föreningsambassadörskursen har få
anmälda.
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Övriga kurser på gång är Unga Ledare. Dels en
fortsättningskurs för de som tidigare blivit
utbildade och dels en kurs för nya unga ledare.
På distiktsdomarkursen i Göteborg 1-2/10
deltog två representanter för SURD, det vill
säga de dövas organisation.
8. Beslutordning

Dokumentet ”Styrelsearbete & beslutsordning” som
arbetats fram företrädesvis av AF fanns nu i sin
slutgiltiga form.
Styrelsen hade en diskussion angående överklaganden
och bestraffningsärenden. Den ärendegång AF grafiskt
beskrivit och som ska ingå som bilaga till dokumentet
ansågs av styrelsen inte vara helt otvetydig.
Beslut:

Beslutades att ge AF i uppdrag att förtydliga beslutsgången i bestraffningsärenden och överklaganden.
Beslutades att i övrigt fastställa dokumentet ”Styrelsearbete och beslutsordning” i den form det förelåg.

9. Kommittésammansättning

Diskuterades sammansättningen av förbundets
kommittéer för år 2006.

Beslut:

Beslutades att i Ungdomskommittén ska ingå AB och
Mikael Karlsson samt ytterligare två personer. AB är
sammankallande.
Beslutades att i Framtidsgruppen ska ingå HB,
sammankallande, SM samt Per Ohlsson.
Inga förändringar i Idrottsutskottet som således består
av LE, PM och Rolf Tronäss.
Beslutades att Teknisk Utveckling ska bestå av SP,
sammankallande, Per Celander samt KK.
Beslutades att Utbildningskommitténs sammansättning
ska vara oförändrad, d v s AF, sammankallande, LiE
och Ellinor Ekbäck.
Beslutades att dela upp Internationella Kommittén i två
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kommittéer. Dels en landslagkommitté och del en
kommitté för internationell politik.
Beslutades att utse Jan Strandberg, sammankallande,
Mikael Karlsson samt SP att ingå i Landslagskommittén.
Beslutades att utse Kjell Henriksson, sammankallande,
SM och HB att ingå i kommittén för internationell
politik.
10. Årsmöteplats

KK informerade om att årsmötet som ska arrangeras av
Västsvenska Bangolfförbundet, kommer att avhållas i
Göteborg. Offerter kommer att begäras in från tre hotell
i Göteborgsområdet.

11. Långsiktig verksamhetsplan

BS redogjorde för de dokument han tidigare sänt ut till
styrelsen angående riktlinjer för en långsiktig
verksamhetsplan. I korthet går tankarna ut på att
förbundet ska ha en rullande femårsplan med tydliga
mätbara mål och strategier för att uppnå dessa mål.

Beslut:

12. HCP Online

Beslutades att arbeta efter de riktlinjer som finns i BS
dokument och att Framtidsgruppen ska vara ansvarig
kommitté.
HB rapporterade att ett telefonmöte hållits med
förbunds- och distriktsansvariga för HCP Online. Där
diskuterades bland annat hur etapp tre i utbyggnaden av
systemet ska prioriteras. Ett dokument med
prioriteringsordning togs också fram av de närvarande.

Beslut:

Beslutades att HB ska sända en offertförfrågan till
Empir med de punkter som finns i dokumentet.

13. Övriga frågor

HB tog upp frågan om nytt namn på Minigolf Open
Standard. LE kunde meddela att på IU-mötet hade man
inte lyckats komma på något namn man var nöjd med.

14. Mötets avslutande

HB avslutade mötet och tackade de närvarande för
visat intresse.
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Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Said Morell
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