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Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 27 april via 
GoToMeeting 
 

Närvarande: 
 
 
 

 

Förhinder:  

 

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), 

Hans Bergström (HB), Malin Löf (ML), Per Mattsson, 

(PM), Peter Johansson (PJ)  

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.)  
 

Lars Josefsson (LJ), Pauli Kuikka (PK), Ulf 

Kristiansson (UK), Magnus Lundin (Mlu), 

 

Bengt Svensson  

  

 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande TL hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan har sänts ut via e-mejl. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna föreliggande föredragningslista. 

 

  

§ 3  Protokolljusterare 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   utse PJ att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

§ 4  
 

 

 

 

 

Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna mötesprotokollet från den 3 mars.  
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Åtgärdslistan behandlades. 

 

Utförda punkter avfördes från listan. 

 

 

§ 5  Ekonomisk rapport.  
 

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden januari till mars.  

 

§ 6.  
   

Kommittérapporter 
 

Kansli:  

 

BS rapporterade att avtalet med Arbetsförmedlingen i Hässleholm om Jan-Åke Perssons 

trygghetsanställning är förlängt med två år på samma villkor som tidigare. 

 

BS rapporterade att diskussioner pågår med Said Morell angående en flytt av 

förbundskansliet till den nya bangolfhallen i Västra Frölunda. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att… ge BS mandat att besluta om och när en flytt ska ske under förutsättning att 

kostnaden inte överstiger dagens hyreskostnad. 

 

Utvecklingskommittén 

 

BS rapporterade att trots att det på Bangolfforum framkom önskemål om att det skulle 

anordnas fler tävlingsledar- och domarkurser så blev domarkursen som skulle gått i 

Göteborg den 26-27 april inställd på grund av för få anmälda. 

 

Ungdomskommittén 

BS rapporterade att ett telefonmöte hållits med ledamöterna i Ungdomskommittén där 

det diskuterats Idrottslyft, Bangolfinstruktörer, förläggning av ungdomstävlingar samt 

utarbetande av ett policydokument för ungdomsledare.  

 

Sportkommittén: Via PK har ett förslag inkommit från Hans Olofsson om att inbjuda 

elitserielagen till att prova på MOS på Kristinebergs banor i samband med att Elitserien 

spelas på Tantogårdens banor. 
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Styrelsen såg positivt på initiativet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att   be Hans Olofsson ta fram en inbjudan med detaljerade tider och priser som sedan 

kan distribueras till elitserieklubbarna via förbundets officiella mailkonto. 

 

§ 7 Val av nya ledamöter i Ungdomskommittén 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att… välja in Mats Nilsson, Perstorps BGK och Marcus Lindström, Örnsköldsviks 

MGK till ledamöter i ungdomskommittén, och; 

 

att… ge kommittén i uppdrag att utse en ordförande som ansvarar för att rapportera till 

styrelsen. 

 

 
§ 8 Redaktör för Bangolftidningen 

 
Christian Eriksson har meddelat att han lämnar uppdraget som redaktör för 

Bangolftidningen efter att ha färdigställt Bangolf nr 3. 

 

Björn Dinau, Kungälvs BGK, har tillfrågats om han är vill ta över som redaktör och han 

har tackat ja till förfrågan. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   utse Björn Dinau till redaktör för Bangolf från och med nr 4 2014. 

 

 
§ 9 Förbundskaptener 

 

Jan Strandberg har diskuterat med Mats Eisenschmidt om han är villig att åta sig 

uppdraget som förbundskapten för oldtimerslandslaget under 2014 i väntan på att Lars 

Josefsson bestämmer sig för om han kan återuppta sitt arbete. Mats har tackat ja. 

Laguttagningar kommer att ske i samarbete mellan ME, JS och även i viss mån LJ under 

2014. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att…utse Mats Eisenschmidt till tillförordnad förbundskapten för Oltimerslandslaget. 

 

När det gäller förbundskapten för A-landslaget 2015 och framåt finns en kandidat som 

är erfaren och som har stöd från både spelare och förbundsstyrelse. 
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Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    ge Jan Strandberg i uppdrag att ställa en formell fråga till personen om han vill åta 

sig uppdraget. 

 

 

§ 10 Sportchefens kontrakt 
 
Jan Strandbergs kontrakt som sportchef löper ut den 31 december i år. JS har meddelat 

att han är intresserad av att fortsätta i denna roll. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge VU i uppdrag att förbereda frågan för beslut på styrelsemötet i september. 

 

 
§11 Medarbetarsamtal 

 
Medarbetarsamtal ska enligt tidigare beslut hållas en gång per år. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   TL och HB ska representera styrelsen på medarbetarsamtalen, och; 

 

att   ge BS i uppdrag att hitta en lämplig tidpunkt för samtalens genomförande. 

 
§12 Uppföljning av Bangolfforum 

 

BS rapporterar: En utvärderingsenkät har skickats till deltagarna i Bangolfforum. Elva 

svar har kommit in. Betygsättningen på de enskilda delarna i forumet var ganska lika 

över lag så det gick inte att utläsa något av detta. Däremot kom det fram en del allmänna 

synpunkter som vi kan ta hänsyn till vid kommande Bangolfforum. 

 

BS förde protokoll vid distriktsmötet. De synpunkter som kom fram där redovisades för 

styrelsen och kommer att distribueras till berörda kommittéer. 

 
§13 BangolfAppen 

 

HB rapporterade att han inte är riktigt nöjd med farten i projektet från Empirs sida. 

Dessutom har det varit dåligt intresse från klubbarna att agera pilotklubbar. Vi behöver 

arbeta mera aktivt för att väcka intresset. 

 

HB rapporterade att han kommer att sammankalla ett möte med styrgruppen tisdagen 
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den 29 april för att diskutera hur vi går vidare. 

 

HB rapporterade också att ett erbjudande gått ut till klubbarna om en BangolfApp som 

är utvecklad av Lars Isberg. Detta kommer att vara en ”light-version” av förbundets app 

men den kommer med all sannolikhet att bli en konkurrent till den app som förbundet 

utvecklar.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   HB ska skriva ett brev till Lars Isberg där han uttrycker styrelsens besvikelse över 

att en konkurrent till förbundets app tas fram av en medlem i förbundet. Vi behöver 

samla våra krafter, inte konkurrera om samma marknad. Brevet ska gå till VU som 

godkänner det innan det sänds. 

 
§14 SM-veckan 

BS rapporterade om arbetet med SM-veckan. 

 

ML kommer att vara resultatansvarig och Per Olsson har tackat ja till att vara media och 

kommunikationsansvarig. 

 

JS arbetar med möjligheten att förlägga en tillfällig bana till torget i Borås för att den 

ska kunna användas för informella tävlingar mellan segrare i olika sporter samt för 

prova-på verksamhet. 

 

JS kommer också att arbeta med tävlingsschemat för att det ska kunna anpassas till TV:s 

sändningar. 

 

Arrangörer och SVT vill att vi ska vara aktiva på hemsidor och i sociala medier när det 

gäller SM-veckan så att den får maximal uppmärksamhet. 

 
§15 Plats för planeringskonferensen 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   årets planeringskonferens ska förläggas till Göteborg och, om det är praktiskt 

möjligt, till Askims nya bangolfhall. 

 
§16 Mötesplan 2015 – 2016 

 

Någon ny mötesplan var ännu inte framtagen men TL kommer att producera en sådan 

och sända ut till styrelsen 
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§17 Övriga frågor 
BS informerade om att det nu är dags att bestämma var förbundsmötet 2015 ska gå. Han 

föreslog mellansvenska distriktet därför att det senaste förbundsmötet som gick i 

mellansvenska var 2002. En lämplig stad ut kommunikationssynpunkt skulle kunna vara 

Norrköping. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   ge BS i uppdrag att ta in offerter från lämpliga hotell i Norrköping för beslut på 

styrelsemötet i september. 

 
§ 16 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Torgny Lagerkvist 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Peter Johansson 

 


