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Närvarande:

Stig Pettersson (SP, ordf.), Anna Boldt (AB), Andreas Feuk (AF), Peter
Johansson (PJ), Malin Löf (ML), Thomas Damberg (TD), Camilla Forslund
(CF), Bengt Svensson (BS, adj.)

Ej närvarande

Per Mattsson (PM), Said Morell (SM)

Plats:

Telefonmöte (via Skype)

1. Mötet öppnas

Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och
förklarar mötet öppnat.

2. Föredragningslistan

Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS.
Beslut:

3. Val av justerare

AB föreslås bli justerare.
Beslut:

4. Fastställande av
verksamhetsplan

Beslutades att välja AB till att justera protokollet.
Verksamhetsplaner har tillställts kansliet som
sammanställt dem. AF har gjort vissa justeringar för att
ge ett mera enhetligt intryck.

Beslut:
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Beslutades att godkänna föredragningslistan.

Beslutades att godkänna verksamhetsplanen med AF:s
justeringar. Se bilaga.
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AF ansåg att Årsberättelsen bör godkännas i sin helhet
innan den går i tryck.
Beslut:

6. Mötets avslutande

Beslutades att VU i ett telefonmöte den 27/2 behandlar
Årsberättelsen i sin helhet.
Ordförande Stig Pettersson avslutade mötet och tackade
de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

____________________________
Bengt Svensson

_____________________________
Stig Pettersson

Justeras
__________________________________
Anna Boldt

SBGF - Styrelsemöte

Utskriftsdatum: 2011-03-09

Sidan 2 av 6

Svenska Bangolfförbundet
Organisation

Styrelsen

Datum

14 februari 2011

Dokument

Protokoll

Bilaga

Verksamhetsplan 2011
Ungdomsverksamhet

Bangolfinstruktörsprojektet kommer att fortsätta även i år. Det nya i år blir att föreningarna kommer få mindre
bidrag till kringkostnaderna runt detta projekt, i övrigt som tidigare.
Distriktsläger, Tjejläger och ”U-SM läger” planeras som vanligt. Även detta år kommer vi att ha en
ungdomsledarträff, men denna gång för ungdomsledare i föreningarna, för att ge dem lite nya influenser i sitt
viktiga föreningsarbete.
Årets U-SM går i Skoghall på två underlag (betong och filt), vilket ska bli spännande. 5-manna-juniorer spelas i
MunktellArenan (EB) och 5-manna-Ungdom går av stapeln i Landskrona (filt).

Tävlingsverksamhet

En ny tävlingsform ska skapas och genomföras under hösten 2011. Arbetsnamnet är ”Svenska cupen på filt” och
tävlingen ska i framtiden ersätta 10-manna SM. Den första tävlingen har inte officiell SM-status. I övrigt
planerar tävlingskommittén att inventera hela tävlingsverksamheten under året för att kunna genomföra
eventuella förändringar 2012.

Landslagen

VM på hemmaplan är i fokus och vi ska se till att våra förberedelser blir bästa möjliga. Ett läger för
landslagstruppen kommer genomföras på VM-banorna. Vi kommer också delta med tre lag i Nations Cup. Årets
U23-turnering arrangeras i Eskils-tuna där vi deltar med två lag.
På juniorsidan deltar vi i Nations Cup och JEM i Italien. Oldtimers reser till Tyskland
för sitt mästerskap.
En nyhet för i år är att vi startar en talanggrupp med hjälp av medel från RF:s elitstöd. Vi har också fått ett så
kallat riktat stöd på individnivå vilket möjliggör lite speciella insatser för några av våra spelare.

Utbildningsverksamhet

Ledstjärna:
Utveckling genom uppdrag, utbildning, utmaning, uppföljning och uppmuntran.
Verksamhetsinriktning / strävansmål:
 Hög kompetens bland bangolfens alla ledare genom utbildning, licensiering och uppföljning
 Aktiva utbildningsledare och verksamma föreningsambassadörer som har kontinuerlig kontakt med
föreningarna i distriktet
 Erbjuda flexibla utbildningar; lokalt och via nätbaserade kurser/kursmoment
Mål 2011
 Utbildningsledare i alla distrikt samt tätare kontakt med dessa
 Introducera Fortsättningskurs tävlingsledare (TL2)
 Öka intresset för tävlingsprogrammet BangolfArena genom utbildning
Arbetsplan 2011
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Genomföra utbildningsprogrammet tillsammans med distrikt och klubbar
Informationkampanjer för Grönt Kort och lokala föreningsutbildningar
Färdigställa kursmaterialet till Fortsättningskurs tävlingsledare
Informera och hänvisa till SISU Idrottsutbildarna vad gäller barn- och ungdomsledarutbildningen Plattformen, Idrottens Föreningslära (IFL) och SISUs nya material om värdegrundsarbete – Värdefullt
Vidareutveckla utvärderingsmodellen för våra kurser

Info & Media

Årets stora utmaning är att få uppmärksamhet kring VM som går i Stockholm i augusti.
Mediakommittén kommer i samarbete med VM-arrangören att arbeta för att bevakningen före och efter
tävlingen kommer att göras på ett proffsigt sätt. I arbetet kommer bland annat att ingå:








Fotografera och filma tävlingen
Live-rapportering på VM:s hemsida
Uppdatera bangolf.se med nyheter från tävlingen
Intervjua spelare och ledare
Lägga upp filmklipp på YouTube
Monter på eventområdet som presenterar Svensk Bangolf
Aktiviteter som skapar uppmärksamhet kring tävlingen och kring bangolfen.

Samma typ av aktiviteter kommer att genomföras under Nationscupen.
Kommittén kommer även att arbeta för att alla förbundsarrangemang och internationella mästerskap ska få en
mera omfattande och mera aktuell bevakning på bangolf.se
SM kommer att bevakas av en person på plats i likhet med tidigare år.
Bangolftidningen kommer att ges ut med samma antal nummer och genomsnittliga sidantal som tidigare år, d v s
sex nummer med 24 sidor i snitt.

Teknisk utveckling

Verksamhetsinriktning / mål
 Hög kompetens bland bangolfens alla domare och besiktningsmän genom utbildning, licensiering,
uppföljning och framförallt uppmuntran för den man är och vad man gör.
 Sträva efter att ha aktiva och verksamma domaransvariga i varje distrikt som har kontinuerlig kontakt
med domare inom respektive distrikt.
 Erbjuda utbildningar både centralt och lokalt när behovet uppstår.
Verksamheten 2011
Domarkonferens
Genomförande av en 2-dagars fortbildning för domaransvariga och förbundsdomare. Målet är att ge våra
medarbetare en värdefull utbildning och information. Genomgång av regelförändringar, tolkning av regler,
domarens uppträdande samt fastställa domaruppdragen under år 2011. Konferensen kommer att avhållas i
månadsskiftet mars/april.
Besiktningar
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Besiktning av nya och gamla anläggningar är löpande verksamhet som alltid finns med i vår årsplan. Till vår
hjälp har vi sju utbildade besiktningsmän.
Vi har idag en god kontroll över antal besiktade anläggningar. Vår strävan är att bli ännu bättre.
Det kommer förmodligen ytterligare MOS- (äventyrs) banor som vi kan tillföra i vårt register.
Alkotester
TK ansvarar för att alkotester utförs på tävlingar sanktionerade av Svenska Bangolfförbundet. En eller flera
alkotestet kommer att utföras under 2011.
Regelhäftet
Vår förhoppning är att regelhäftet ska vara så nära rätt som möjligt så att det inte ska behövas några större
förändringar under 2011.
Arbetet med regelhäftet utförs i samråd med tävlingskommittén och kansliet i Göteborg.
Banbyggare
Kontakt med våra auktoriserade banbyggare kommer att ske löpande under året.
Nya hinderkombinationer och banor är en punkt som alltid finns med i vårt samarbete. Nya förslag på hinder
kommer med all säkerhet att framkomma under året. Det piffar upp anläggningen med nytänkande.
Kontakt med kommuner sker vid behov.
Domare
För att vi ska få bra standard på våra domare har vi under året planerat ett möte där vi går igenom domarlistan
och kartlägger domarbeståndet samt gör en klassificering av domarkåren.
Nya kläder kommer att köpas in åt domarna.
TK ser fram mot ett nytt år med många utvecklingsmöjligheter.

Projekt & utveckling
Varumärket

Varumärkesgruppen har genomfört tre möten under 2009 och 2010. Det är nu dags att konkretisera arbetet med
att skapa bangolfens varumärke.
Tillsammans med en PR-byrå ska vi ta fram ett kampanjmaterial som ska profilera bangolfen och föra ut
sportens värden. Materialet ska användas i förbundets arbete med klubbarna samt av klubbarna i deras
rekryteringsarbete och i deras kommunikationsarbete kring sin verksamhet.
Materialet ska vara klart i god tid till VM men ska också vara basen för förbundet utvecklings och
rekryteringsarbete under flera år framöver.
Föreningsambassadörer
Verksamhetsinriktning / strävansmål
 Aktiv föreningsutveckling genom föreningsbesök och stöd från distriktets föreningsambassadör eller
förbundets sportkonsulent
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Utbildade och verksamma föreningsambassadörer i samtliga distrikt
Utvecklad specialkompetens inom något ämnesområde hos den enskilde föreningsambassadören

Mål 2011
 Etablera en personlig kontakt med föreningarna i ”sitt” distrikt
 Genomföra minst två föreningsbesök per distrikt (fyra i sydsvenska)
 Slutföra etapp 1 med att ta fram en föreningsambassadörspärm
 Kompetensutveckla föreningsambassadörerna genom bland annat fortbildningskurser
Arbetsplan 2011
 Marknadsföra föreningsbesöken som en del i ett utvecklingsarbete för föreningen. Kanalerna kan vara
information vid distriktsmöten, personliga kontakter eller medverkan vid tävlingar, kurser och andra
arrangemang i distrikten.
 Genomföra föreningsbesök hos de föreningar som bokar in en träff eller hos de föreningar där förbundet
aktivt tar kontakt med respektive förening.
 Aktivt verka för att hålla kontakt med föreningarna via telefon, mail och webb.
 Färdigställa föreningsambassadörspärmen med flikar för olika ämnesområden.
 Arrangera en fortbildningskurs för föreläsare och föreningsambassadörer i syfte att utvärdera
verksamhetsåret 2011, vidareutveckla verksamheten och planera för inriktningen 2012 och framåt.

Sportkonsulenten

Verksamheten under 2011 kommer att bestå av fyra olika delar:
Varumärket: att föra ut det budskap som varumärkesgruppen har tagit fram genom träffar och möten med
föreningar runt om i Sverige.
VM 2011: konkreta arbetsuppgifter kommer att bestämmas under våren 2011.
Idrottslyftet: fortsatt arbete med Bangolfinstruktörer, distriktsungdomsläger, tjejläger samt riksläger för
ungdomar som detta år kommer gå i Skoghall.
Unga Ledare: en fortsättning av succén från hösten 2010 är inplanerad och kommer gå av stapeln i Eskilstuna i
april 2011. Efter den utbildningshelgen blir arbetet att, tillsammans med distrikt och föreningar, få igång dessa
Unga Ledare i sin nya roll som ledare.

Göteborg, 14 februari 2011
Förbundsstyrelsen
Svenska Bangolfförbundet
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