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Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 15-16 november i 
Bangolfhallen i Västra Frölunda 

Närvarande: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

 

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), 

Peter Johansson (PJ), Magnus Lundin (Mlu), Malin 

Löf (ML), Per Mattsson, (PM), 

 

Stig Pettersson (SP), valberedningens ordförande  

§1- 8 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.), Jan-Åke 

Persson (JÅP) §1- 8 
 

Hans Bergström (HB), Pauli Kuikka (PK), Lars 

Josefsson (LJ) 

 

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 UK att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
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§ 4  
 

Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna mötesprotokollet från den 20 september. 

  

Åtgärdslistan behandlades. 

 

Punkt 68: Den osanktionerade oldtimersserien i Mellansvenska distriktet.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    ge MLu i uppdrag att tillsammans med Tävlingskommittén ta fram minimikrav för 

att serien ska kunna sanktioneras. 

 

Punkt 74: Översättning av de internationella reglerna. 

BS rapporterade att arbetet pågår. Spelreglerna är översatta och infogade i den svenska 

regelboken. Återstår att göra är att ändra banreglerna. 

 

Diskuterades hur informationen om regeländringarna ska föras ut till spelare och 

domare. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    de specifika avsnitten som innehåller ändringar ska skickas ut till klubbar och till 

domare. De ska publiceras på hemsida och nyheten ska länkas till förbundets facebook-

sida. En artikel ska publiceras i tidningen. På domarkonferensen i februari ska det 

informeras om ändringarna. 

 

Övriga utförda punkter avfördes från listan. 

 

 

§ 5 Inför planeringskonferensen 
 

BS informerade om schema och arbetsupplägg på planeringskonferensen. 

 
§ 6  Ekonomisk rapport/budgetuppföljning.  

 

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden januari till oktober.  

 

Resultatprognosen är ett underskott på ca 270 000 kr vilket är under det budgeterade 

underskottet på 358 000 kr. 
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§ 7.  
   

Kommittérapporter 
 

Kansli: 

BS rapporterade att från Riksidrottsforum i Gävle. Den stora frågan som diskuterades 

var det strategiarbete som RF genomför i samarbete med sina medlemsförbund. BS 

anser att SBGF under 2015 bör utreda hur vi ska kunna genomföra ett eget 

strategiarbete som bygger på vårt varumärkesprojekt och på det strategiarbete som hela 

idrottsrörelsen genomför. 

 

BS informerade om en träff med Leif Johansson som är evenemangschef på RF. Dels 

diskuterades en träff med förbund med ungefär samma förutsättningar som SBGF vad 

gäller internationella evenemang och dels erbjöds vi stöd ifall vi ville genomföra ett 

eget strategiarbete. 

 

Utvecklingskommittén: 

ML rapporterade från en utbildningskonferens som genomförts på Bosön. Även 

ungdomskommittén deltog på ett gemensamt seminarium under ledning av Jens 

Lindqvist som är processledare på SISU Idrottsutbildarna. ML visade upp det material 

som tagits fram under konferensen. Ett material som kan vara en del i ett framtida 

strategiarbete. 

 

Tekniska kommittén: 

SP rapporterade att en banbesiktigarekonferens ska hållas i slutet av november i 

Eskilstuna. I samband med konferensen ska en utbildning av nya besiktigare hållas. 

 

MLu efterlyste en plan för hur nya regler ska kommuniceras. Det är inte enbart domare 

som ska känna till de nya reglerna utan även tävlingsledare och spelare. 

 

Diskuterades att det borde finnas tävlingsansvariga i distrikten på samma sätt som det 

finns domaransvariga. En idé var att dessa tävlingsansvariga samtidigt ska vara HCP 

Online-ansvariga och att de ska ha kunskaper om HCP Online, Bangolf Arena och helst 

också BAMS. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    ge MLu i uppdrag att i samarbete med distrikten ta fram namn på lämpliga 

personer att till posten som tävlingsansvariga. 

 

att… ge Täko i uppdrag att ta fram ett förslag till arbetsbeskrivning för 

tävlingsansvariga och domaransvariga. 

 

Tävlingskommittén 

UK rapporterade att tävlingsschemat för utomhussäsongen är klart att publiceras. 
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PM rapporterade att han tillsammans med Peter Söderlund haft ett möte med Sundsvalls 

kommun angående SM-veckan. Kommunen var inte beredd att finansiera en reparation 

av banorna eftersom de inte förväntas ligga kvar under minst tio år. 

 

De var däremot beredda att diskutera en finansiering av två tillfälliga banor på 

Sundsvalls torg för prova på spel i likhet med SM-veckan i Borås. 

 

Efter mötet inspekterade PM de blivande SM-banorna och kunde konstatera att de var i 

spelbart skick med enbart mindre reparationer av filten. 

 

Diskuterades också hur den nya sammanslagna tävlings- och tekniska kommittén ska 

arbeta eftersom kommittén kommer att ha många uppgifter och många medarbetare. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    MLu ska ingå i kommittén och ha en samordnande roll. MLu ska sedan 

tillsammans med övriga medlemmar i kommittén utarbeta ett arbetssätt som de tror ska 

fungera. 

 

Sportkommittén: 

Diskuterades hur sportkommittén ska arbeta i och med att sportchefen avslutar sin 

anställning. Inga beslut blev fattade utan frågan bordlades till styrelsemötet i januari då 

det är mera klart hur mycket pengar som kan avsättas till kommittén.  

 

§ 8 Förbundskapten för Oldtimers 
 

TL rapporterade att frågan ställts till Roger Niord, Gullbergsbro BGK, om han är villig 

att åta sig uppdraget som förbundskapten för Oldtimerslandslaget. Roger har tackat ja 

till förfrågan. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    utse Roger Niord till förbundskapten för Oldtimerslandslaget. 

 

 
§ 9 Genomgång av 2014 års projekt 

 
Projekten gicks igenom i storgrupp i samband med planeringskonferensens öppnande. 
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§ 10 Bangolfappen 
 

Empir har åtgärdat de fel som gjorde att appen inte kunde användas som var tänkt i 

vissa telefoner. Gruppen som arbetar med appen har dock ännu inte genomfört tester av 

buggfixarna. 

 

På grund av osäkerheterna med appens funktion och på grund av att appen inte var klar i 

tid för årets säsong föreslår BS efter konsultationer med HB att vi inte ska fakturera de 

klubbar som börjat använda appen under 2014. BS och HB föreslår att dessa klubbar 

ska få samma erbjudande under 2015 som de fått under 2014. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att     inga avgifter ska faktureras under 2015; och 

 

att    de klubbar som medverkat under 2014 ska få samma erbjudande under 2015. 

 

 

§ 11 Avregistrering av föreningar som inte betalat medlemsavgiften 
 

BS informerar att en förening, Östersunds BGK, inte betalat medlemsavgiften varken 

för 2013 eller 2014 och därigenom riskerar uteslutning. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att     Östersunds BGK ska avregistreras som medlem såvida de inte innan den 31 

december betalar medlemsavgiften. 

 

 

§ 12 Stöd från RF 2015 
 
BS informerar: 

 

att SF-stödet för 2015 blir 1 089 000 kr. En minskning med 4000 kr sedan 2014; och 

 

att förbundsutvecklingsstödet från Idrottslyftet för 2015 blir 488 000 kr, en minskning 

med 8 000 kr; och 

 

att föreningsmedlen från Idrottslyftet för 2015 blir 382 000 kr, en minskning med 

15 000 kr; och 

 

att Elitstödet för 2015 blir 200 000 kr, oförändrat. 
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§ 13 Beslut om regeländringar 
PM lade fram de förslag till ändringar i tävlingsbestämmelserna som Täko enat sig om. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att     godkänna det förslag till regeländringar som Täko lagt fram. Se bilaga. 

 

 

§ 14 Budgetram för 2015 – 2016 
 

BS föreslog med årets prognostiserade förslag som underlag att budgeten ska balanseras 

över perioden 2015 – 2016. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att     följa BS förslag. 

 

 
§15  Övriga frågor 

 
Behandlades Hårdtons IK:s skrivelse om att tillåta B-ungdom i Svenska Serien. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att     inte göra några ändringar i tävlingsbestämmelserna i det avseendet. 

 

Diskuterades domarnas bestraffningskort i samband med att vi går över till 

internationella regler. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att     ge MLu uppdraget att undersöka var sådana kort kan köpas. 

 

Diskuterades namnet på den sammanslagna tävlings och tekniska kommittén. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att    namnet på kommittén ska vara Tävlings och Regelkommittén; och 

 

att    kommittén ska förkortas ToRK. 
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§ 18 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Torgny Lagerkvist 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Ulf Kristiansson 
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Bilaga  

 

Ändringar Tävlingsbestämmelser 2015 

 4.7:3 Svenska cupen 

-     Regler uppdaterade och för att gälla både Filt och EB. 

 4.8 Förbundsrepresentant 

- Utifrån önskemål från Andreas Feuk har ordet ”arrangör” bytts ut till 

”arrangerande förening”, eftersom det är förbundet som är arrangörer vid 

förbundsarrangemang. 

 Kapitel 5 Svenska Serien 

5.2 Anmälan  

- Lagt till ordet ”och nyanmälan”, eftersom det nu åter är div. 3 under förbundets 

regi. 

 5.6 Indelning 

- Lagt till en punkt ” Under varje div. 2-serie skall finnas maximalt två div. 3-serier. 

- Lagt till text ” Div 3 serierna skall ha lokal anknytning, d vs kopplat till respektive 

distrikt. Om en förening önskar delta med ett lag i en annan serie än den lokala, p 

ga för få anmälda lag, kan inte hemmaspel garanteras”. 

- Lagt till text ”för alla lag i den aktuella serien” i stycket om fördelning av lag 

med hänsyn taget till det geografiska läget. 

 5.7 Spelomgång 

- Lagt till text ”och division 3”  under punkt 2. 

 5.10 Walkover WO 

- I stycket om att lag utesluts vid WO i 2matcher, är texten ”Hänvisas till spel i 

distriktsserier” utbytt mot texten ”krävs nyanmälan för fortsatt deltagande” 

 6 Distriktsserier 

- Tas bort i sin helhet. 

 


