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Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 20 september på 
Viking Line Stockholm - Åbo 

Närvarande: 
 
 
 

 

 

Förhinder:  

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), 

Hans Bergström (HB), Peter Johansson (PJ), Pauli 

Kuikka (PK), Magnus Lundin (Mlu), Malin Löf (ML), 

Per Mattsson, (PM), 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.)  
 

Lars Josefsson (LJ), Ulf Kristiansson (UK) 

 

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 föredragningslistan. 

 

  

§ 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 16 juni. 
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Åtgärdslistan behandlades. 

 

Punkt 46: HB rapporterade om diskussioner som förts med den ende auktoriserade 

banbyggaren vi har CW Golf. Det har varit en kontrovers kring deras betalningar av 

våra fakturor. Det har dessutom funnits olika uppfattningar från vår och deras sida om 

vad som utlovats när det gäller annonser i tidningen Bangolf. Ett mejl som togs emot i 

samband med styrelsemötet indikerar att vi nu är överens. 

 

I samband med denna diskussion presenterade HB ett förslag till ett banbyggaravtal med 

ett i stora delar nytt innehåll.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    ge HB i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag och presentera för CW Golf innan 

september månads utgång. 

 

Punkt 84: Sammankallande av möte med distriktsansvariga angående övergång till 

internationella regler 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    mötet ska hållas cirka två veckor innan domarkonferensen via telefonmöte. 

 

 

Övriga utförda punkter avfördes från listan 

 

§ 5  Ekonomisk rapport.  
 

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden januari till augusti.  

 

§ 6.  
   

Kommittérapporter 
 

Mediakommittén: HB tog upp en diskussion om hur vi ska se på rättigheterna till de 

bilder som tas av de som sänds ut för att bevaka ett arrangemang för förbundets räkning. 

Styrelsens inställning är att de är fria att användas så länge som det anges att de kommer 

från Svenska Bangolfförbundet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    ge HB i uppdrag att formulera dessa principer. 

 

 

 



 

Svenska Bangolfförbundet 

   

Organisation Datum Dokument 

Styrelsen 20 september 2014 Protokoll 
 

 

SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2014-10-01 Sidan 3 av 7 

Ungdomskommittén: Diskuterades utbildningsfrågor för ungdomsledare. Jan-Åke 

Persson efterlyste en större diskussion om Idrottslyftsfrågor i styrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    bjuda in hela ungdomskommittén till styrelsemötet i samband med 

planeringskonferensen för att diskutera ungdomsverksamhet och Idrottslyftet. 

 

Tävlingskommittén: Diskuterades hur vi skulle undvika att det blir för långa resor nu 

när vi återinför division tre i Svenska Serien. Principen är att serierna i division tre ska 

vara så lokala som det är möjligt. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    ge Täko i uppdrag att ta fram ett förslag om hur det kan undvikas att lag får alltför 

långa resor till seriespelet i division 3. 

 

Diskuterades Svenska Cupen som gick i Uddevalla den 6-7 september. Det var många 

saker som inte fungerade. Bland dem var att det var oklart vem som skulle vara domare, 

fel version av Bangolf Arena användes, tävlingen var felaktigt upplagd i programmet 

och att kvalspelet pågick alltför länge på lördagen. De sista slagen slogs vid tiotiden på 

kvällen.  Styrelsen ansåg att detta inte får upprepas på kommande SM-tävlingar. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    ge Täko i uppdrag att ta fram en checklista för SM-tävlingar. Denna lista ska 

arrangören få i samband med att denne blir utsedd att arrangera tävlingen. En månad 

innan tävlingen ska förbundsrepresentanten gå igenom listan med arrangören för att 

säkerställa att alla punkter är åtgärdade. Denna lista ska vara klar till styrelsemötet i 

januari. 

 

 

 

Diskuterades en sammanslagning av Tekniska kommittén och Tävlingskommittén. I 

diskussionen var den samstämmiga uppfattningen i styrelsen att kommittéerna tangerar 

varandra i så många punkter att det är mera praktiskt om kommittéerna slås samman. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    Tekniska kommittén och Tävlingskommittén slås samman från den 1 januari 2015. 
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§ 7 Sportchefens kontrakt 
 

Diskuterades sportchefens Jan Strandbergs kontrakt som löper ut den 31 december. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    inte erbjuda Jan Strandberg någon förlängning av kontraktet: och 

 

att    med hänvisning till det osäkra ekonomiska läget för förbundet inte söka efter en 

ersättare på posten.  JS uppgifter ska tills vidare övertas av BS och Jan-Åke Persson 

med hjälp av berörda kommittéer och styrelseledamöter. 

 

 
§ 8 Planeringskonferensen 

 
Enligt tidigare beslut har styrelsen beslutat att planeringskonferensen ska hållas i 

Göteborg och om det är möjligt i Askims nya anläggning i Grimmered, Västra 

Frölunda. BS har varit i kontakt med Said Morell och efter detta är det klart att 

konferensen kommer att kunna hållas där.  

 
 

§ 9 Årsmötet 2015 
 

BS rapporterade att offerter tagits in från Hotell Grand och från Scandic Nord i 

Norrköping. Det bästa alternativet är Grand med tanke på läget men det är ännu oklart 

om det finns plats för oss under aktuell helg. En annan konferens är preliminärbokad 

den aktuella helgen. HB meddelade att han hade kontakter i Norrköping och att han 

kunde undersöka vilka alternativ som finns. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att     delegera till BS beslutet om var i Norrköping årsmötet ska hållas efter att 

information från HB:s kontakt inhämtats. 

 

 

§ 10 Information om regeländringar 
 
Täko presenterade sitt förslag om ändring i reglerna för Svenska Cupen 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    Svenska Cupen på filt och EB ska spelas med samma regler; och 
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att   seedning i tävlingarnas bygger på säsongshandicapet i HCP Online 

 

att    det är fri anmälan till både Svenska Cupen på EB och Filt. Detta innebär att inga 

lag är automatiskt anmälda på Svenska Cupen på filt baserat på föregående års resultat; 

och 

 

att    Svenska Cupen ska spelas som en modifierad form av Nationscupen. Laget kan 

innehålla fem spelare och sämsta resultat stryks varje omgång. I övrigt gäller 

Nationscupsreglerna; och 

 

att   dessa regler gäller med start på Svenska Cupen på EB 2015. 

 

 
§11 SM-veckan 

 
Diskuterades SM-veckan i Borås. 

 

Positivt: Bra sändningar på TV, bangolfen var största sporten på SVT Play, bra kvalitet 

på spelarna som ställde upp. 

 

Negativt: Grafiken i TV var inte optimal och projektledaren på SVT tyckte att spelarna 

borde ha en mera enhetlig klädsel. Vi hade inte heller försett SVT med intressanta 

bakgrundshistorier som de efterlyst för att kunna göra intressanta inför reportage. 

 

Diskuterades SM-veckan i Sundsvall 2015 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    utse en projektgrupp bestående av PM, ML, MLu och BS att arbeta med SM 2015. 

 

 
§12 Utvärdering av mästerskapen 

 
PK rapporterade från utvärderingen som gjorts från WAGM. 

 

De flesta spelarna var nöjda med arrangemanget. Några negativa saker var att en ledare 

var alldeles för lite för fyra lag. PK kunde befinna sig i en del av anläggningen när 

någon behövde hjälp på någon helt annan del. Det fanns också de spelare som ansåg att 

landslagskänslan försvann lite genom att det var fyra lag och inte alla bodde och åt 

tillsammans. 

 

Utvärderingarna från övriga mästerskap var ännu inte slutförda. 
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Diskuterades förbundskaptensfrågan för Oldtimers-landslaget. Styrelsen kommer att 

diskutera med Lars Josefsson ifall han känner sig beredd att återgå till sitt uppdrag. I 

annat fall ska det snarast tillsättas en ny permanent förbundskapten. 

 

  

§ 13 Utveckling av system för speltips 
Jan-Åke Persson har blivit kontaktad av ett företag som heter ATM Notation som leds 

av Johan Lundell en tidigare bangolfare. Johan arbetar med notation som innebär att ett 

standardiserat noteringssystem tas fram för instruktioner. I vårt fall innebär det ett 

standardiserat system för speltips. 

 

BS presenterade ett utkast till hur ett sådant system skulle kunna se ut. 

 

Finansieringen av detta projekt skulle kunna ske genom Idrottslyftet då man på ett 

snabbare sätt ska kunna ge nybörjare information om hur man spelar bangolf. 

 

Tanken är att projektet ska ske i samarbete med Uppsala BGK eftersom Johan Lundell 

är bosatt i Uppsala. Carl-Johan Ryner är vidtalad och han är intresserad av att medverka 

i projektet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    ge JÅP grönt ljus för att gå vidare med samarbetet med Johan Lundell och ATM 

Notation. 

 

§ 14 Idrottsalliansen 
Enligt ett mejl från Idrottsalliansens ordförande Lars Liljegren så är nu alla tillstånd 

klara för att köra igång idrottens eget lotteri ”Klubblo”. Ett extra årsmöte med 

Idrottsalliansen ska hållas vecka 40 och där ska MLu representera SBGF. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    efter klartecken från MLu marknadsföra det nya lotteriet till våra klubbar. 

 

§ 15 Bangolfappen 
HB rapporterade om utvecklingen av Bangolfappen. Appen lanserades under sommaren 

men det visade sig då att den inte fungerade på vissa Android-telefoner. Detta medförde 

att den fick dåliga betyg överlag. På grund av semestrar blev det inte ett nytt möte med 

Empir förrän i början på september. Vid det mötet presenterade vi våra synpunkter och 

Empir återkom sedan med en lista på det de skulle åtgärda. Vecka 42 ska alla kända 

buggar vara åtgärdade.  
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Projektet är kraftigt förenat vilket medfört att de intäkter vi räknat med inte alls kommit 

in. Hur vi ska hantera detta kommer att bli en fråga för kommande styrelsemöte. 

 

§ 16 Internationell rapport 
HB rapporterar att WMF fått 50 000 dollar av SportAccord (en samarbetsorganistion för 

icke olympiska sporter). Denna summa pengar kommer att läggas på ett 

utvecklingskontor i Bamberg i Tyskland och bangolfaren Oleg Klassen har anställts för 

att jobba med denna utveckling. HB som enda ledamot röstade emot förslaget eftersom 

han ansåg att det tagits utan att styrelsen fått möjlighet att behandla frågan på ett korrekt 

sätt. 

 

HB meddelade också att han inte kommer att ställa upp för omval till posten som 

generalsekreterare i WMF i samband med kongressen 2015. Det är dock viktigt att 

Sverige är representerat i WMF:s styrelse eftersom vi är ett av de största 

bangolfländerna och vi bör därmed bevaka våra intressen och se till att rätt beslut fattas. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    VU på ett telefonmöte ska diskutera möjliga kandidater till en framtida post i 

WMF:s styrelse. BS ges i uppdrag att kalla till ett möte. 

 

§ 17 Övriga frågor 
Fanns inga övriga frågor. 

 

§ 18 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Torgny Lagerkvist 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Peter Johansson 

 


