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Närvarande:

Hans Bergström (HB), Anna Boldt (AB), Lennart Ekbäck (LE), Lisbeth
Ellström (LiE), Andreas Feuk (AF), Stefan Gillberg (SG), Per Mattsson
(PM), Stig Pettersson (SP), Adj. Bengt Svensson (BS), Peter Gyllhag (PG),
Hans Bilén (HBi)

Plats:

Park Inn Gustav Wasa Hotel, Borlänge

1. Mötet öppnat

HB hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:

Godkändes den förelagda föredragningslistan.

3. Val av justeringsman
Beslut:

Valdes Stefan Gillberg till justeringsman

4. Information från valberedningen

Lena Nilsson och Ellinor Ekbäck informerade från
valberedningen. Till ny ledamot efter avgående Stefan
Gillberg kommer Kari Kuneinen Trollhättan BGK att
föreslås.
När det gäller val av revisor har inte valberedningen
hittat någon godkänd eller auktoriserad revisor inom
våra egna led som varit villig att åta sig uppdraget efter
avgående Hans Bilén. Valberedningen föreslår därför
att tjänsten köps in från en revisionsbyrå.
Valberedningens förslag är att utse Rune Attsell,
Lindebergs Grant Thornton i Göteborg till ny revisor.

5. Föregående protokoll och
åtgärdslistan.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
Åtgärdslistan gicks igenom och utförda punkter
avfördes.

Styrelsemöte

Beslut:

Föregående mötesprotokoll godkändes.

Beslut:

BS tar över punkt 56 ”PG One avveckling” och LiE tar
över punkt 97 ”Ta fram kandidat till damansvarig”

Beslut:

IU ska ta fram datum för Tjejfemman 2006.
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6. Rapporter och skrivelser

Fanns inget att rapportera

7. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

BS lämnade en ekonomisk rapport för årets två första
månader. Inget av större vikt har hänt under dessa
månader. Däremot fick styrelsen möjlighet att ha
synpunkter på redovisningens form.
HB önskade till nästa redovisning få en mera
översiktlig uppställning på ett blad.
•
•

8. Kommittérapporter

VU hade inget att rapportera
GS/Sportkonsulent
BS informerade om de kontakter som tagits
med RFs jurister angående tvisten med
Hammarby BGK angående
tidningsprenumerationer 2004. RFs jurist
Thomas Karlsson ansåg att förbundet varit
otydligt med informationen om att det införts
nya faktureringsrutiner och att ett överklagande
till Riksidrottnämnden mycket väl skulle kunna
utfalla till Hammarby BGKs fördel.

Beslut:

Med hänvisning till ovanstående beslutades att
avskriva kravet på obetalda prenumerationer för
Hammarby BGK.

Beslut:

Beslutades att den nya faktureringsrutinen ska
förtydligas under punkt 12 på årsmötet av SM.
BS rapporterade att Garphyttan BGK, Kosta
BGK samt Bureå IF meddelat att man lämnar
förbundet. Två föreningar Hanhals IF och
Nacksta BGK har inte betalat avgiften för 2004
och verkar inte ha någon aktivitet.
En ny förening, Järfälla BGK, har sökt inträde i
förbundet.
PG vill rikta ett stort tack till alla ansvariga för
HCP Online-utbildningen. Det har varit en svår
och tung uppgift för alla inblandade att få

Styrelsemöte
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utbildningarna i hamn.
PG rapporterade också att han och SM varit på
informationsträff om Handslaget. Ett
administrationsbidrag på 179 000 kr kommer att
betalas ut i juni månad. År tre kommer sedan
förbundet att ha 470 000 kr att fördela.
En standardiserad ansökningshandling som
kommer att tillsändas föreningarna kommer
också att tas fram.
Under år tre kommer så mycket pengar att
kunna fördelas så att förbundet måste skaffa en
strategi för ändamålet. Dessa pengar måste
verkligen komma bangolfsverige tillgodo.
Diskuterades vem inom förbundet som ska
besluta om fördelningen av pengar. Hittills har
det varit PG och SM.
Beslutades att tillsätta en kommitté bestående
av tre personer som ska fördela årets anslag.
Dessa tre personer ska sitta i styrelsen. Beslut
om vilka personer som ska ingå tas på nästa
styrelsemöte. Beslutades också att inför år tre
ska tre nya personer utses. PG kommer även i
fortsättningen att administrera handslaget.

Beslut:

Styrelsemöte

•

Internationella utskottet.
Utskottet har inbjudit till nordiskt möte i
Borlänge i samband med årsmötet.
Representanter för Danmark, Finland och
Norge kommer att närvara.

•

Framtidsgruppen
Empir har fått beställningen av
vidareutvecklingen av HCP Online som
beslutades på styrelsens budgetmöte. Företaget
ska vara klart med denna utveckling senast
31/3. Dock har man uttryckt tveksamhet ifall
man klarar den uppgiften. HB har meddelat dem
att den absoluta deadlinen är 15/4.
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Synkroniseringen mellan Förbundet Online och
HCP Online ska vara genomförd innan den
15/4.
Diskuterades framtida organisation för HCP
Online. Beslut om denna ska tas på nästa
styrelsemöte.
Diskuterades de olika rollerna för
tävlingsadministratör och klubbadministratör.
AF går ut med information till föreningarna om
klubbadministratörer. De föreningar som önskar
ha speciella klubbadministratörer anmäler dessa
till SBGF:s kansli i Göteborg.

Beslut:

Nya tävlingsprotokoll ska tryckas. BS har fått i
uppdrag att leta fram ett tryckeri som ska få
uppgiften.
HB informerade om Minigolf Open Standard.
Ett dokument med de grundläggande kraven
som måste ställas för att en bana ska anses vara
godkänd för tävling har tagits fram av HB (se
bilaga). Detta diskussionsunderlag ska
diskuteras på banbyggarmötet den 19/3. Målet
är att kunna lägga en motion till WMF:s
kongress i augusti om att godkänna det fjärde
underlaget.
Beslutades att SBGF ska motionera till WMF:s
kongress att godkänna ett fjärde underlag enligt
riktlinjerna i HB:s dokument.

Beslut:

Styrelsemöte

•

Ungdomskommittén
AB rapporterar att ungdomsledarna i distrikten
blivit inbjudna till ett möte i samband med
årsmöteshelgen.

•

Idrottsutskottet
LE rapporterar att tävlingsprogrammet för 2005
är uppdaterat. I kolumnen för tävlingsledare är
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vissa tävlingar markerade med en * . Det
betyder att föreningen inte har en utbildad
tävlingsledare utan endast en kontaktperson för
tävlingen. Tävlingen kan då inte öppnas för
anmälan.
Samtliga domare är införda i
tävlingsprogrammet. Även OBS-tävlingarna är
markerade.
PM meddelar att slutliga versionen av Svenska
Serien kommer efter årsmötet. Ett antal avhopp
har tvingat fram ytterligare ändringar.
Diskuterades kravet på att en förening måste ha
domare i klubben för att kunna ha hemmaplan i
serien. SM ansåg att det är orimligt att
förbundet ska betala för att hyra in anläggningar
av den orsaken eftersom domarna oftast ändå
inte kommer från arrangerande förening. PG
menade att regeln haft önskad effekt då den satt
press på föreningarna att utbilda domare.
Beslutades att regeln ska ses över inför nästa års
seriespel.

Beslut:
•

Teknisk utveckling
SP rapporterade att City Golf och Nifo är
inbjudna till en banbyggarträff som kommer att
äga rum under årsmöteshelgen. Bland annat
kommer Minigolf Open Standard att diskuteras.

•

Utbildningskommittén
AF rapporterar att det har varit mycket HCP
Online den senaste tiden. Ungefär 50 procent av
tidigare tävlingsledare har gått kursen och står
kvar som tävlingsledare.
En ny tävlingsledarekurs har genomförts. 32
stycken nya tävlingsledare har utbildats på ett
antal kursorter i Sverige.

Styrelsemöte
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Tryckning av det gröna kortet är på gång.
Arbetet ska slutföras inom två månader.
Övriga kurser som är på gång är
föreningsambassadör samt domare.
Mötet ajourneras till den 19/3 kl
08.30
Mötet återupptas.
9. Avstämning inför årsmötet

PG går igenom programmet och rapporterar att 40
personer anmält sig till middagen i år jämfört med 65
föregående år.

Beslut:

Beslutades att AF och PG ska granska ombudens
fullmakter.

Beslut:

Beslutades att HB ska informera om Minigolf Open
Standard under Övriga Frågor.
Rapporterade HBi om en skrivelse från RF:s revisor
Ulf Järlebro. Revisorn avråder bestämt från att bilda ett
aktiebolag för att driva anläggningar enligt styrelsens
proposition. HBi kommer att föredra detta brev på
årsmötet.
Rapporterade HBi om att revisorn i samma brev
ifrågasätter möjligheten att upplösa Olle P Johnsonfonden med hänvisning till att det skulle röra sig om
testamenterade pengar.
Undersökningar visar dock att fonden inte är bildad
med pengar från Olle P Johnson utan dess kapital
består av avsättningar förbundet gjort genom åren

10. Övriga frågor

Diskuterades valet av ordförande i RF.
Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades att SBGF ska stödja Karin Mattssons
kandidatur och att BS ska meddela RF detta.
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11. Mötets avslutande

HB avslutade mötet och tackade de närvarande.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Stefan Gillberg

Styrelsemöte
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Bilaga
Minigolf Open Standard (MOS)
Minigolf Open Standard (MOS) är ett förslag till ett fjärde tävlingsunderlag som SBGF tänker sig att motionera
till WMF:s kongress i augusti om. Förslaget har stöd från bland annat Tysklands Minigolfsport Förbund och
leverantörerna City och NIFO.
Bakgrunden till förslaget är tre huvudorsaker:
1.
2.
3.

Vi vill att Europas och USAs bästa spelare skall kunna spela tävlingar på lika villkor. Idag är s.k.
Adventure Golf banor enbart tillåtna för tävlingsspel i USA.
Vi vill att våra svenska klubbar skall kunna möta den ökade konkurrensen från privata Äventyrs Golf
anläggningar genom att själva ha möjligheten att bygga Äventyrsgolf anläggningar som är godkända
för tävlingar.
Vi vill kunna ha möjligheten att spela tävlingar på fina privatägda banor.

Rent generellt är iden bakom MOS att skriva ned de absoluta grundkrav som WMF skall ha på en anläggning för
att sanktionerade tävlingar skall kunna spelas.
Grundkrav anläggningen MOS:
1.

MOS spelas på normalt på 18 banor.
a.

2.

Tävlingar kan dock spelas på annat antal banor, med resultaten skall då extrapoleras till
motsvarande resultat för 18 banor för att ingå i ranking.

MOS spelas på banor med plant, fast underlag (spelyta) av temperaturokänsligt ickeorganiskt underlag
med viss strävhet, t.ex. konstgräs, filt, betong, plast.
a.
b.

Angränsande delar av banan kan vara av t.ex. vatten eller grus, men bollen skall alltid ha en
möjlighet att spelas förbi dessa ytor på plant underlag enligt beskrivning i punkten 2.
Ej godkända underlag enligt punkten 2 ovan är t.ex. Gräs, Grus, Jord, Trä, Stål, Aluminium, Is
och snö. Dock kan t.ex. en del av hinder vara konstruerade i t.ex. trä eller stål.

3.

MOS spelas på banor med begränsat omfång. Banans begränsning skall klart framgå via t.ex. sarger,
vattenhinder, grushinder eller gränslinjer.

4.

Ett (och enbart ett) markerat utslagsområde på minst 100 cm2 och maximalt 1000 cm2 skall finnas.

5.

Varje banas längd skall vara minst 3 m från utslag till hål (eller slutmål).

6.

Varje banas längd skall vara maximalt 50 m från utslag till hål (eller slutmål).

7.

Hålet skall vara minst 100 mm i diameter.

8.

Banans bredd vid utslaget skall vara minst 500 mm.

9.

Om s.k. green finns skall detta vara minst 1200 mm brett på kortaste diametern.

10. Banan skall ha ett PAR som är mellan 18 och 126 slag.

Styrelsemöte
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Övriga tävlingsregler MOS:
11. På varje bana får maximalt 7 slag slås.
12. Spelare får gå i banan förutom där det är markerade förbudsområden.
13. Spelare äger rätt att flytta bollen 20 cm från hinder eller sarg. Utflyttningen görs i riktningen 90 grader
avseende den del av sarg eller hinder som bollen ligger närmast. Spelare kan även i vissa fall ha rätt att
flytta bollen mer än 20 cm men då skall detta framgå i banans besiktningsprotokoll.
14. Om bollen försvinner utanför banbegränsningen skall den flyttas in på det ställe där den korsade banans
begränsning. Ingen plikt utgår normalt, men det är tillåtet att ha områden som innebär plikt (t.ex.
vattenhinder, sandhinder) och då skall detta framgå i besiktningsprotokoll och banbeskrivningar.
15. Obegränsat antal av WMF godkända klubbor får användas, dock enbart 1 per bana.
a.

Detta kan begränsas av enskild arrangör men då måste arrangören förse spelare med de på
tävlingen godkända klubban/klubborna.

16. Obegränsat antal av WMF godkända bollar får användas, dock enbart 1 per bana.
a.

Detta kan begränsas av enskild arrangör men då måste arrangören förse spelare med de på
tävlingen godkänd/a bollen/bollarna.
17. Spelare har maximalt 60 sekunder att spela varje slag i enlighet med WMFs regler.
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