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Protokoll fört vid Svenska Bangolfförbundets förbundsmöte den 29 mars 2015 
på Scandic Norrköping Nord 
  

 

§ 1  Årsmötets öppnande och förbundsordförandens anförande 

Ordförande Torgny Lagerkvist hälsar de närvarande välkomna, håller ett 

inledningsanförande och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Utdelning av priser/utmärkelser 

 

Utdelning av priser och utmärkelser förrättades enligt följande: 

 

Årets Bangolfare 

Patrik Jönsson, BGK Jönköping 
 

Årets Ungdomsledare 

Anders Bodin, Ålbrons BGK 

 

Stora Grabbar 

Patrik Jönsson, BGK Jönköping 

Lennart Jansson, Örebro BGK 

Mats Olsson, Sjövikens IF 

Stefan Björk, Skoghalls BGK 

Filip Johansson, Skoghalls BGK 

 

Årets SM-klubb 

Perstorps BGK 

 

  

§ 3  Fastställande av röstlängd samt granskning av ombudens fullmakter 

Till mötet hade 25 föreningar och fem distrikt godkända fullmakter. Röstlängden 

fastställdes till 44 röster. Se bilaga. 

 

§ 4  
 

Val av ordförande för mötet 

Förbundsmötet beslutade att välja Lars Stjernkvist till mötesordförande. 

 

 

 

 

 

 



 

Svenska Bangolfförbundet 

   

Organisation Datum Dokument 

Förbundsmötet 29 mars 2015 Förbundsmötesprotokoll 
 

 

SBGF - Förbundsmöte Utskriftsdatum: 2015-06-25 Sidan 2 av 7 

§ 5  Val av sekreterare för mötet 
Förbundsmötet beslutade att välja Bengt Svensson till mötessekreterare. 

 

§ 6 
   

Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet samt 
tillika fungera som rösträknare. 
Förbundsmötet beslutade att välja Andreas Feuk och Lena Nilsson till justerare. 

 

§ 7 Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat. 
Bengt Svensson redogjorde för när och hur kallelse till förbundsmötet gått ut. 

 

Förbundsmötet fastställde att mötet blivit behörigen sammankallat. 

 
§ 8 Fastställande av föredragningslista 

Beslutades att fastställda den förelagda föredragningslistan. 

 
§ 9 Förbundets verksamhets- och förvaltningsberättelse för de senaste två 

verksamhetsåren. 
Förbundets verksamhets- och förvaltningsberättelse har skickats till klubbar och distrikt 

i samband med kallelsen till årsmötet och ansågs därmed föredragen. 

 

Beslutades att med godkännande lägga verksamhets och förvaltningsberättelserna för 

2013 och 2014 till handlingarna. 

 

§ 10 Revisionsberättelse för de senaste två verksamhets- räkenskapsåren 
Revisorernas berättelse föredrogs av Hans Bilén. 

 

Beslutades att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
Förbundsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2013 

och 2014. 
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§ 12 Fastställande av föreningarnas avgifter till förbundet 
(Proposition 1, sid 5 i förbundsmöteshandlingarna) 

 

Förbundsmötet beslutade enligt styrelsens förslag för 2016 och 2017 

 

att föreningsavgiften ska vara 2300 kr (2200) 

att licensavgiften ska vara 180 kr (170) 

att prenumerationsavgiften ska vara 150 kr (140) 

att prenumerationsavgiften för icke medlemmar ska vara 200 kr (190) 

(föregående års avgift inom parentes) 

 

 

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska prioriteringar för de 
kommande två verksamhetsåren 
(Proposition 4, sid 6 samt sid 8-11 i förbundsmöteshandlingarna) 

 

Beslutades att fastställa styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 

verksamhetsåren 2015 och 2016. 

 

§ 14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Behandlades styrelsens förslag att ändra styrelsens mandatperiod från fyra till två år. 

(Proposition nr 2, sid 5 i förbundsmöteshandlingarna). 

Förslaget innebär en stadgeändring och kräver således kvalificerad majoritet. 

 

Förbundsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Det konstaterades att beslutet var 

enhälligt. 

 

Förbundsmötet beslutade att direktjustera punkten eftersom den påverkar valen under § 

15. 

 

Behandlades MGK 49 Nyköpings motion om att avsätta en del av anmälningsavgiften 

till Svenska Serien till prispengar. 

(Motion nr 1, sid 6 i förbundsmöteshandlingarna) 

 

Styrelsen yrkade på avslag. 

 

Beslutades enligt styrelsens avslagsyrkande 
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Behandlades motion nr 2 från Sundbybergs BGK angående en nedläggning av 

bangolftidningen.  

(Motion nr 2, sid 6 i förbundsmöteshandlingarna) 

 

Förbundsstyrelsen yrkade på avslag av motionen. 

 

I ett tillägg yrkar förbundsstyrelsen på att beslut ska fattas om en utredning med uppgift 

att utröna medlemmarnas åsikt om fortsatt utgivning av tidningen med målet att frågan 

ska tas upp på förbundsmötet 2017. 

 

BGK Linjen yrkar 

att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda en media och kommunikationsstrategi till 

årsmötet 2017 

att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att minska antalet nummer till 3 eller 4 redan till 

2016 

att förbundet ska ge ut ett lämpligt antal nyhetsbrev per år med diverse samlad 

förbundsinformation 

 

Sundbybergs förslag, BGK Linjens yrkanden samt styrelsens yrkanden ställdes mot 

varandra. Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens yrkanden. 

 
§ 15 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
c) 

Val 
Val av förbundets ordförande för en tid av två år. 

 

Valberedningen föreslog omval av Torgny Lagerkvist. 

 

Förbundsmötet beslutade att välja Torgny Lagerkvist. 

 

Val av fyra ledamöter för en tid av två år. 

 

Valberedningen föreslog Hans Bergström (omval), Ulf Kristiansson (omval), Per 

Mattsson (omval), och Stefan Gillberg (nyval) 

 

Förbundsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

Fyllnadsval för en tid av två år efter Lars Josefsson. 

 

Valberedningen föreslog nyval på Carina Lindström. 

 

Förbundsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
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§ 16 Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av två år 
Valberedningen föreslog Rune Attsell (auktoriserad revisor), Hans Bilén samt Johny 

Forss (suppleant). Samtliga omval. 

 

Förbundsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 
§ 17 Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrat arvode vilket innebär: 

Ordförande: 5000 kr 

Styrelseledamot: 3000 kr 

Medlem i VU: 2500 kr 

Förtroendevald revisor: 1000 kr 

Den auktoriserade revisorn arvoderas enligt gängse byråtaxa. 

 

Förbundsmötet beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag. 

 
§ 18 Val av fyra ledamöter i valberedningen varav en utses till ordförande 

Hans Bilen föreslår Stig Pettersson (ordförande), Lena Nilsson, Björn Nilsson och Said 

Morell. 

 

Förbundsmötet beslutade enligt förslaget. 

 
§19 Beslut om val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet 

Beslutades att hänskjuta frågan till styrelsen för beslut.  
 

§ 20 Tävlingsfrågor för nästkommande års verksamhet. 
Inga frågor fanns att behandla. 

 
 

§ 21 Övriga frågor enligt §26 i förbundets stadgar. 
På initiativ av Magnus Lundin från förbundsstyrelsen diskuterades ett beslut som kan 

komma att fattas på internationella förbundets kongress i augusti och som innebär att 

max antal slag på en bana blir fem i stället för som idag sju. 

 

Uppsala BGK och BGK VK78 framhåller att även spelarinsatser bland ungdomar bör 

lyftas fram på förbundsmötet. 
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§ 22 Mötets avslutande 
Mötesordföranden överlämnar ordförandeklubban till omvalde ordföranden Torgny 

Lagerkvist som förklarar 2015 års förbundsmöte för avslutat. 
 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Lars Stjernkvist 
 

 

Justeras 

 

____________________________ ___________________________ 

Andreas Feuk          Lena Nilsson 
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Bilaga 

 

Röstlängd för förbundsmötet 2015 
 
Namn Förening/SDF Antal röster 

Said Morell Askims BGK 2 

Stefan Gillberg BGK Jönköping 1 

Mats Olsson BGK Kärnan 1 

Andreas Feuk BGK Linjen 1 

Tommy Blixt BGK Spiik 1 

Mats Söderkvist Daga BGK 1 

Peter Lindquist Djulö BGK 1 

Lars Abrahamsson Enköpings BGK 1 

Christian Eriksson Eskilstuna BGK 2 

Sven Bergström Haga BGK 1 

Niklas Strömberg Kalmar MGK 1 

Andreas Widén Kulladals BGK 2 

Jan-Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 

Mats Nilsson Perstorps BGK 1 

Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1 

Stig Pettersson Stora Tuna BGK 2 

Björn Nilsson Sundbybergs BGK 1 

Mikael Illmesjö Södertälje BGK 1 

Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 2 

Hans Bilén Uddevalla BGK 2 

Marco Arancibia Uppsala BGK 2 

Fredrik Kungsman BGK VK78 1 

Arne Tholander Västerviks BGK 1 

Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK 2 

Stig Pettersson Bergslagens BGF 2 

Mats Söderkvist Mellansvenska BGF 2 

Kjell Bengtsson Sydsvenska BGF 2 

Said Morell Västsvenska BGF 2 

Björn Nilsson Östsvenska BGF 2 

Totalt antal röster  44 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

1. Årsmötets öppnande och förbundsordförandens anförande. 

2. Utdelning av priser/utmärkelser. 

3. Fastställande av röstlängd samt granskning av ombudens fullmakter. 

4. Val av ordförande för mötet. 

5. Val av sekreterare för mötet. 

6. Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet samt tillika fungera 
som rösträknare. 

7. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat. 

8. Fastställande av föredragningslista. 

9. Förbundets verksamhets- och förvaltningsberättelse för de senaste två verksamhetsåren. 

10. Revisionsberättelse för senaste två verksamhets- räkenskapsåren. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

12. Fastställande av föreningarnas avgifter till förbundet. 

13. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska prioriteringar för de två kommande 
verksamhetsåren. 

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

15. Val av: 
a) förbundets ordförande för en tid av två (2) år. 
I tur att avgå: Torgny Lagerkvist 
b) Val av fyra (4) styrelseledamöter för en tid av fyra (4) år. 
I tur att avgå: Hans Bergström, Pauli Kuikka, Ulf Kristiansson, Per Mattsson 

16. Val av två (2) revisorer, jämte en suppleant, för en tid av två (2) år. 
I tur att avgå: Rune Attsell (auktoriserad revisor), Hans Bilén, Johny Forss (suppleant) 

17. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer. 

18. Val av fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av två (2) år varav en utses till 
ordförande 
I tur att avgå: Stig Pettersson, Martin Lundell, Gerd Andersson, Fredrik Ljungberg 

19. Beslut om val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet. 

20. Tävlingsfrågor för nästkommande års verksamhet. 

21. Övriga frågor enligt § 26 i förbundets stadgar. 

22. Mötets avslutande. 

 

 



 

 

   

Klubb Medl. Röster  

Akalla-Kaanan 98 BGK 99 1 

Aros BGK 11 1 

Asarum BGK 48 1 

Askim BGK 478 2 

BGK Elit 157 2 

BGK Jönköping 61 1 

BGK Kärnan 33 1 

BGK Laxen 41 1 

BGK Linjen 73 1 

BGK Munken 33 1 

BGK Ringen 66 1 

BGK Spiik 36 1 

BGK VK-78 87 1 

BGK Viskan 20 1 

BGK Värend 33 1 

Bollnäs BGK 7 1 

Borås MGK 39 1 

Daga BGK 63 1 

Djulö BGK 17 1 

Ekshärads BGK 3 1 

Enköping BGK 99 1 

Ersta MGK 79 1 

Eskilstuna BGK 165 2 

Falkenberg BGK 16 1 

Fröslunda BGK 104 2 

Garphyttan BGK 29 1 

Granhyddans BGK 34 1 

Gullbergsbro BGK 140 2 

Gällivare BGK 14 1 

Gävle BGK 39 1 

Göteborg BGK 80 1 

Haga BGK 44 1 

Hammarby BGK 44 1 

Haninge BGK 42 1 

Helsingborg BGK 17 1 

Hjelmsjö BGK 49 1 

Hofors BGK 22 1 

Hårdton IK 44 1 

Kalmar MGK 93 1 

Katrineholm BGK 35 1 

Kristineberg BGK 21 1 

Kulladal BGK 257 2 

Kungshall BGK 41 1 

Kungälv BGK 137 2 

   

   

   

   

Klubb Medl. Röster  

Köping BGK 39 1 

Ludvika BGK 14 1 

Malmö BGK 26 1 

MGK 49 Nyköping 59 1 

MGK Warberg 10 1 

MGK Östra V 16 1 

Mjölby BGK 71 1 

Mosås BGK 136 2 

Myresjö BGK 20 1 

Nolaskogs MGK 17 1 

Norrtälje BGK 56 1 

Nässjö BGK 60 1 

Olofstrom BGK 48 1 

Perstorp BGK 31 1 

Sjöviken IF 76 1 

Skellefteå BGK 24 1 

Skoghall BGK 241 2 

Skönsberg SK 118 2 

Sollefteå BGK 38 1 

Solna BGK 63 1 

Staffanstorp BGK 61 1 

Stockholm BGK 48 1 

Stora Tuna BGK 121 2 

Strängnäs BGK 38 1 

Strömstad BGK 105 2 

Sundbybergs BGK 50 1 

Sundsvall BGK 15 1 

Södertälje BGK 43 1 

Sölvesborg BGK 12 1 

Tantogården BGK 109 2 

Tobisvik MGK 14 1 

Tofta BGK 48 1 

Trollhättan BGK 58 1 

Tuve Tigers BGK 112 2 

Tyresö BGK 63 1 

Uddevalla BGK 259 2 

Umeå BGK 73 1 

Uppsala BGK 161 2 

Valdemarsviks BGK 24 1 

Vinslöv BGK 35 1 

Västervik BGK 65 1 

Växjö BGK 39 1 

Åhus BGK 58 1 

Ålbron BGK 77 1 

   

   

   



 

 

   

Klubb Medl. Röster  

Åstorp BGK 27 1 

Örebro BGK 77 1 

Örnsköldsvik MGK 120 2 

Östersund BGK 8 1 

   

Antal föreningar: 92  109 

 

 
Distriktsförbund Röster 

Bergslagen BGF 2 

Mellansvenska BGF 2 

Nordsvenska BGF 2 

Sydsvenska BGF 2 

Västsvenska BGF 2 

Östsvenska BGF 2 

  

Antal röster 12 

  

Totalt antal röster 121 

  

 

  

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. 

 

 



 

 

Proposition nr 1 

 

Avgifter till förbundet 

 

Nuvarande medlemsavgifter har legat stilla 

sedan 2010. Under tiden har konsument-

prisindex stigit med ca fem procent. 

Styrelsens förslag till höjning av medlems -, 

licens- och prenumerationsavgifterna är en 

anpassning till den allmänna prisutveck-

lingen. 

 

Styrelsen föreslår förbundsmötet att besluta 

för 2016 och 2017 (föregående år inom 

parentes) 

 

att föreningsavgiften ska vara 2300 kr (2200) 

att licensavgiften ska vara 180 kr (170) 

att prenumerationsavgiften för medlemmar 

ska vara150 kr (140) 

att prenumerationsavgiften för icke 

medlemmar ska vara 200 kr (190). 

 

Proposition nr 2 

 

På förbundsmötet 2012 beslutades att 

förbundsmötena ska hållas vartannat år. Det 

fanns då en diskussion om mandat-

perioderna för styrelsemedlemmarna. Efter-

som endast halva styrelsen väljs vid varje 

förbundsmöte skulle det innebära fyraåriga 

mandatperioder. Beslutet som fattades 2012 

var att hålla kvar vid principen att halva 

styrelsen väljs. Motiveringen till detta var att 

det var viktigt att behålla kontinuiteten i 

styrelsen.  

 

Problemet med fyraårs mandatperioder är 

dock att det är svårt att få potentiella 

styrelsekandidater att binda upp sig för en så 

lång tid. 

 

I valet mellan att säkerställa kontinuiteten 

eller att göra det lättare för valberedningen 

att hitta lämpliga kandidater så anser 

styrelsen att det är viktigare att underlätta 

rekryteringen av styrelseledamöter. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår därför tvååriga 

mandatperioder och yrkar på att stadge-

ändringen ska träda i effekt omgående så att 

under val på innevarande förbundsmöte ska 

fyra ledamöter väljas på två år och inte på 

fyra år. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

  

att §25 punkt 15 b i stadgarna ska lyda: Val 

av åtta (8) fyra (4) styrelseledamöter för en 

tid av två (2) fyra (4) år. 

(Tidigare lydelse överstruken.) 

 

att punkten ska direktjusteras så att stadge-

ändringen kommer att gälla för innevarande 

förbundsmötes val av styrelseledamöter.  

 

Detta innebär att fyra styrelseledamöter ska 

väljas för en period av två år så att vi hamnar 

i fas med hela styrelsen till nästa förbunds-

möte 2017. 

 

Propositon 3 

 

Arvoden 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

 

att förbundsmötet beslutar om oförändrade 

arvoden för styrelsens ledamöter och 

revisorer för 2015 och 2016. 

 

Följande arvoden gäller: 

Ordförande: 5000 kr 

Styrelseledamot: 3000 kr 

Medlem i VU: 2500 kr 

Förtroendevald revisor: 1000 kr 

Den auktoriserade revisorn arvoderas enligt 

gängse byråtaxa. 

 

 



 

 

Proposition nr 4 

 

Förbundsstyrelsen föreslår  

 

att följande budget fastställs för verksam-

hetsåren 2015 och 2016 

  

 
2015 2016 

Intäkter 
  Medlems och licensavg. 486000 500000 

Prenumeration 235000 242000 

RF-bidrag 1089000 1080000 

Idrottslyft 488000 480000 

Elitstöd 200000 200000 

Tävlingsavgifter 677000 677000 

Övriga intäkter 732000 732000 

   Summa 3907000 3911000 

   Kostnader 
  Ungdomsverksamhet 377000 380000 

Kansli och förvaltning 1575000 1582000 

Tävlingar 155000 160000 

Bangolftidningen 244000 244000 

Utbildning 113000 115000 

Landslag 1076000 1060000 

Övrigt 363000 370000 

   Summa 3903000 3911000 

   Resultat 4000 0 
 

  

   Motion nr 1 
  
MGK 49 Nyköping anser att en viss del av 
avgiften i seriespelet t.ex. 50 procent delas ut 
som prispengar till de 3 främsta lagen i 
respektive serie. 
 
Motivering 
Vi anser att avgiften är så pass hög att det 
finns utrymme för detta. 
Det kan även medföra att fler klubbar 
anmäler sig till seriespelet. 
 
Clifford Öhman 
Styrelsen 
MGK 49 Nyköping 

Förbundsstyrelsens yttrande: 
  
Styrelsen yrkar på avslag av motionen med 
motiveringen att det inte finns utrymme i 
budgeten för att genomföra motionärens 
förslag. 
  
Seriespelsavgifterna har varit oförändrade 
sedan över tio år och de är en del i 
finansieringen av förbundets verksamhet. 
  
Ett ja till motionärens förslag skulle innebära 
antingen att avgifterna behöver höjas eller 
att besparingar i storleksordningen 300 000 
kr måste hittas i budgeten. 
 
Motion nr 2 
  
Förra året kostade 6 (!) nummer av 
Tidningen Bangolf cirka 240 000 kr. Av 
detta är 220 000 kr direkta kostnader för 
tryck och distribution, övriga 20 000 kr är 
arvode till redaktören. Sundbybergs BGK 
anser att tidningen är orimligt dyr för sitt 
syfte. Huvudartiklarna i tidningen är oftast 
resultatbehandlingar från tävlingar som 
avgjorts månader tidigare. I många nummer 
har andra seriespels-omgången behandlats i 
samma upplaga som tredje omgången! VM 
avgjordes i augusti och kom med i utgåvan 
för november! Det finns många exempel på 
hur passé tidningen är och kontentan är att 
en överlägsen majoritet av de som är 
intresserade av att veta resultatet i en tävling 
tittar på internet. En liten del av tidningen 
består av intervjuer och reportage från 
enskilda föreningar och medlemmar. Detta 
tycker vi är viktigt, men inte så pass viktigt 
att det ska kosta 240 000 kr per år. Svenska 
Bangolfförbundets hemsida eller Facebook 
duger utmärkt som media för sådant. 
  
Motionen vi lämnar är således att avsluta 
Tidningen Bangolf i fysiskt format och 
att endast ge ut den som PDF. 
Anledningen är att vi anser att pengarna kan 
göra betydligt större nytta annanstans. PDF-
filen bör vara nedladdningsbar på Svenska 
Bangolfförbundets hemsida och i sådant 
format att föreningar kan skriva ut den om 
de så vill. På detta sätt kan föreningarna 



 

 

själva ansvara för att distribuera den till äldre 
medlemmar utan internet eller digital känsla. 
Vi ser också helst att avgiften per licenserad 
spelare ligger kvar, men att pengarna 
används till något annat. Exempel på vad 
pengarna kan användas till är prispengar i 
SM, bangolftour eller ungdomar. Arvodet till 
redaktören anser vi också bör finnas kvar. 
  
Styrelsen, Sundbybergs Bangolfklubb 
  
Förbundsstyrelsens yttrande: 
  
Medielandskapet förändras snabbt och inom 
styrelsen har det förekommit diskussioner 
om värdet av att ha kvar tidningen. De 
diskussionerna har mynnat ut i åsikten att 
det fortfarande finns ett värde i att ge ut en 
tidning. Det är långt ifrån alla medlemmar 
som aktivt söker information om bangolf på 
nätet men styrelsen tror att de uppskattar att 
hålla sig informerade om vad som händer 
inom bangolfen genom en tidning. 
 

Men som vi tidigare konstaterade förändras 
medielandskapet snabbt och styrelsen anser 
att en genomlysning av förbundets medie- 
strategi, där bangolftidningen är en del, bör 
genomföras och att en rapport ska lämnas 
på senast på förbundsmötet 2017. 
  
Förbundsstyrelsen yrkar: 
  
att förbundsmötet avslår motionen; och 
  
att förbundsmötet beslutar om att en 
utredning tillsätts med uppgiften om att 
utröna medlemmarnas åsikt om fortsatt 
utgivning av tidningen med målet att frågan 
tas upp på förbundsmötet 2017. 

 
  



 

 

 

Nyrekrytering och behållaperspektivet är 
viktigast, varför satsningar måste ske på 
såväl bredd som topp.  
 
Genom att skapa bra verksamhet med goda 
relationer med ungdomar och deras 
föräldrar, ökar chanserna att ungdomar 
stannar kvar i vår verksamhet och att de 
lockar med sig anhöriga till sporten, då vi 
behöver bli fler. 
 
Kommittén har under 2014 jobbat med att 
utveckla en policy kring trygghet, som ger 
stöd för detta.  Under 2015 och 2016 
kommer vi att arbeta för att informera 
klubbar och ungdomsledare om innehållet i 
policyn, så att den blir känd och att våra 
klubbar lever efter den.  
 
Andra förändringar är att vi under v 44 
(Höstlovet) planerar ett läger med 
utbildningstillfällen, där vi inbjuder såväl 
ledare som både ungdomar och juniorer. 
Många juniorer har saknat just läger, sen de 
lämnat ungdomsklassen. Detta ger möjlighet 
att samla topp och bredd tillsammans, där de 
yngre fokuserar mer på träning och de 
äldre/ledare mer på utbildning bl.a. kring 
egen träning.  
 
Läger är viktiga ur behålla perspektivet och 
vill uppmuntra distrikten till att anordna 
minst ett distriktsungdomsläger per år. 
Pengar finns avsatta till att stötta dessa och 
här är det ju möjligt att fler distrikt går ihop. 
 
Vi kommer att fortsätta med 
bangolfinstruktörsprojektet, men vi vill 
utveckla det. Målsättningen är att bedriva 
mera uppsökande verksamhet och att varje 
instruktör ska bli mera involverad i 
klubbarnas verksamhet. Hjälp kring metoder 
för marknadsföring och kontakt med 
ungdomar och dess föräldrar, tror vi kan  
 

 
 
 
bidra till att klubbarna får fler ungdomar, 
som vill fortsätta med bangolf.  
 
Vi behöver se över utbildningsutbudet, där 
vi hoppas kunna ta fram en utbildningsstege 
och tillsammans med Utvecklingskommittén 
utveckla fler utbildningar, som stöttar 
ungdomar, bangolfinstruktörer, ledare och 
andra engagerade i ungdomsverksamheten. 
Vi ser gärna att fler utbildningar sker via 
telefonmöte/web, är då det kan locka fler 
personer att delta 
 
Det traditionella riksungdomslägret kommer 
att genomföras på platserna för Ungdoms-
SM.  Nytt för 2015 är att Ungdoms SM även 
har Öppen klass, för de som väljer att spela 
utan tävlingshinder, främst tänkt för de som 
inte spelat så länge. SM 2016 kommer att 
tidigareläggas en vecka, för att möjligöra att 
A-ungdom, även om de blir uttagna i 
landslaget, ska ha möjlighet att delta. 
 
Vi kommer att se över såväl tävlingar och 
tävlingsformer under 2015/2016 och det är 
troligt att tävlingarna 3-manna ungdom och 
3-manna junior, spelas samtidigt. 
 
RUJK vill skapa bra relationer med andra 
kommittéer, då det är många frågor som 
berör ungdomar och juniorer, där det är 
viktigt att vi inom förbundet har samsyn och 
går åt samma håll. Vi strävar efter att 
rekrytering och ungdomsfrågor alltid ska ha 
en stor vikt i styrelsens arbete. Utan tillväxt, 
ingen framtid! 
 

 

Verksamhetsinriktning / mål 
 Hög kompetens bland bangolfens 
domare, besiktningsmän, tävlingsledare, 
representanter och alkotestare. Detta når vi 
genom utbildning, licensiering, 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 samarbetet med 
utvecklingskommittén för att kunna erbjuda 
utbildningar både centralt och lokalt när 
behovet uppstår. 
 
Domarkonferens 
Genomförande av en 2-dagars fortbildning 
för domaransvariga och förbundsdomare 
samt ansvariga tävlingsledare inom varje 
distrikt. 
 
Målet är att ge våra medarbetare en värdefull 
utbildning och information. 
Domarkonferensen kommer att avhållas i 
feb-mars varje år. 
Konferensens innehåll handlar om regel-
förändringar, tolkning av regler, tävlings-
frågor och inte minst domarens uppträdande 
samt fastställa domaruppdrag under kom-
mande säsong 
 
Besiktningar. 
Besiktning av nya och gamla anläggningar är 
löpande verksamhet som alltid finns med i 
vår planering. Till vår hjälp har vi 8 utbildade 
besiktningsmän fördelat på våra distrikt. Vi 
har idag en god kontroll över antal besiktade 
anläggningar. Vår strävan är att bli ännu 
bättre. 
Det har kommit och kommer ytterligare 
MOS- (äventyrs) banor som vi har tillfört i 
vårt register.  
 
Alkotester 
Kommittén ansvarar för att alkotester som 
utförs på tävlingar sanktionerade av Svenska 
Bangolfförbundet. Vi har idag två utbildade 
alkotestare inom förbundet vilket ger oss 
möjlighet att närvara vid flera tävlingar. Vi 
räknar med att göra 2-3 alkotester/år under 
fördelade på olika tävlingar. Vid behov 
kommer vi att utbilda ytterligare alkotestare 
under 2015-16. 

Regelhäftet 
Vår förhoppning är att regelhäftet ska vara 
så nära rätt som möjligt så att det inte ska 
behövas några större förändringar under 
2015-16. 
 
Arbetet med regelhäftet utförs i samråd med 
ToRK och kansliet i Göteborg. 
 
Banbyggare 
Kontakt med våra auktoriserade banbyggare 
kommer att ske löpande under åren. 
 
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 en än bättre standard på 
våra domare ska vi gå igenom domarlistan 
och kartlägga domarbeståndet samt gör en 
ytterligare klassificering av domarkåren.  
 
En fortbildning av förbundsdomare kommer 
att genomförts under 2016 
 
De domare som genomgått fortbildningen 
ska i första hand döma mästerskapstävlingar 
och elitserien. 
 
Under 2015 kommer vi att skicka ut prov till 
de domare som inte dömt under en 3-års 
period. 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. 
 
Nya domarkläder har köpts in som i behov 
kommer att kompletteras. 
 
Tävlingar 
Under 2015 kommer bangolfen för andra 

gången delta under SM-veckan, nu i Sunds-

vall. Vi har även som målsättning att kunna 

delta på SM-veckan 2016 då i Norrköping. 



 

 

Det kan krävas ett annorlunda upplägg för 

att sporten ska bli mera TV-mässig när vi nu 

får exponering på SM-veckan. En lyckad 

SM-vecka är en prioritet för ToRK. 

Noterbart är att bangolfen var den mest 

”klickade” sporten på SVTplay i somras. 

Svenska Serien 
2015 är året då Div 3 återvänder i förbun-

dets regi 

Svenska Cupen 
2015 förändras Svenska Cupen både på filt 
och Eb i sitt upplägg för att få spännande 
och rättvisa tävlingar. 
 
ToRK/möten 
Kommittén har 3 fysiska möten pla-
nerade/år. Sedan hålls kontakt genom 
telefon och mail. 
 
ToRK ser fram mot ett nytt år med många 
utvecklingsmöjligheter och ett gott 
samarbete med övriga kommittéer distrikt 
och klubbar inom vår organisation. 
 

 

Kommittén handhar landslagen och talang-

utvecklingen.  

 

Den stora utmaningen under 2015 och 2016 

blir att sätta en organisation som fungera 

eftersom förbundet inte har någon anställd 

sportchef. Vi går in i 2015 med två nya 

förbundskaptener och en som endast har ett 

år på sin post. Samarbetet mellan dessa och 

kansli och styrelse behöver utvecklas så att 

det fungerar friktionsfritt. 

 

Landslagsverksamheten kommer att löpa på 

samma sätt som tidigare år. Under 2015 

kommer även ett Nordiskt Mästerskap att 

genomföras. 

 

Förutom de traditionella mästerskapen 

kommer Sverige att delta i World Adventure 

Golf Masters för tredje året under 2015. 

Tävlingen går då i Hastings. Sverige kommer 

att skicka två fyrmannalag. Målsättningen är 

att vi även ska delta 2016.  

 

Ett viktigt fokus är 2015 års Oldtimers-EM. 

vi kommer att satsa extra på att komma väl 

förberedd  

 

En osäkerhetsfaktor är elitstödet från RF. 

Regeringen har inte gett några extra anslag 

till detta och därmed har vårt anslag därifrån 

minskat. Vi hoppas dock att det ska finnas 

kvar i någon form för det är ett viktigt stöd 

för utvecklingen av vår sport på elitnivå. 

 

Utvecklingskommittén 

 

Kommittén ansvarar för förbundets 

utbildnings-verksamhet. 

 

En viktig fråga under 2015 och 2016 är att 

utbilda flera föreläsare. Vi har idag alltför få 

som kan ikläda sig den rollen. Därför 

kommer vi att under 2015 genomföra en 

föreläsarutbildning. 

 

I övrigt har inte fokus ändrats vad gäller 

inriktningen. Föreningsutveckling är viktigt 

och kommer att fortsätta att vara viktigt 

under överskådlig tid. RF:s strategiarbete 

med målbilder fram till 2025 är något som i 

hög grad kommer att påverka bangolfen och 

därigenom utvecklingskommitténs arbete 

under kommande år. 

 

Vi är lyhörda för föreningarnas önskemål 

om utbildningar och anpassar våra 

utbildningsplaner efter detta. 

  



 

 

Mediakommittén 

 

Under 2015 och 2016 kommer kommittén 

att fokusera på förbundets mediastrategi. Vi 

har idag många plattformar men inte någon 

genom-tänkt strategi för hur dessa ska 

användas. Motionen till förbundsmötet 

angående Bangolftidningens framtid aktua-

liserar behovet av detta. 

 

Även utvecklingen av vårt varumärke ligger 

under Mediakommittén och vi kommer att 

fortsätta arbetet med att ta fram 

informationsmaterial och promotionmaterial 

med detta som grund. 

 

Mediakommittén kommer att finnas på plats 

vid VM och EM och vi kommer att satsa på 

att profilera vår sport på SM-veckan. 


