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Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 11 januari på 
Scandic Nord i Norrköping 
 

Närvarande: 
 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

 

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), 

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

Lundin (Mlu), Per Mattsson, (PM) och Ulf 

Kristiansson (UK). 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.) 
 

Pauli Kuikka (PK), Lars Josefsson (LJ), Malin Löf 

(ML) 

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 PM att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 4  
 

Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna mötesprotokollet från den 16 november. 
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Åtgärdslistan behandlades. 

 

Utförda punkter avfördes från listan. 

 

§ 6  Ekonomisk rapport. Genomgång av bokslut 2014 
 

BS presenterade ett preliminärt bokslut för 2014. Underskottet ligger nära det som 

budgeterats även om det finns avvikelser i budgeten för de olika projekten. 

 

§ 7.  
   

Kommittérapporter 
 

Kansli: 

BS rapporterade att kansliets flytt från Alelyckan till Klangfärgsgatan i Västra Frölunda 

nu är genomförd. 

 

Ungdomskommittén: 

 

Ungdomskommittén har utarbetat en policy för förbundets ungdomsverksamhet och 

önskade få denna godkänd av styrelsen. 

 

Styrelsen anser att policyn är bra men vill ha ett förtydligande angående den allra sista 

meningen som gäller vem som ska ta del av utdrag ur brottsregistret. Styrelsen önskar få 

det mera preciserat vem utdraget ska visas för. 

 

VU: 

Styrelsens verkställande utskott har haft två möten sedan senaste styrelsemötet. På dessa 

möten har beslutats att endast skicka ett lag till U23 och att inte acceptera redaktörens 

önskan om ett högre arvode för att fortsätta som redaktör för Bangolftidningen. 

 

Sportkommittén: 

Jan Strandberg har slutat sin anställning och han har blivit avtackad från förbundets 

sida. Diskuterades hur sportkommittén ska organiseras i framtiden. Sportkommittén bör 

ha en representant i styrelsen och det bör finnas en samordnare för landslagen som även 

kan representera SBGF i diskussionerna med RF om elitstödet. Beslut om 

organisationen kommer att tas på styrelsemötet i april. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   BS tills vidare tar över de praktiska detaljerna runt landslaget såsom resor och 

hotellbokningar. 

 

att…BS kallar till ett telefonmöte med förbundskaptenerna för att diskutera upplägger 

för 2015. 
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att… UK ska medverka på mötet som styrelsens representant. 

 

 

§ 8 Skrivelser 
Behandlades Hårdton IK:s skrivelse om dispens för Göran Gustavsson att spela med en 

hand när detta inte längre är tillåtet i och med regeländringen i april. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   dispenser i denna typ ska ges av domare och antecknas i protokollet i likhet med 

dispenser att flytta bollen med klubban när den ligger på spelbart område. 

 

Del två av Hårdtons skrivelse behandlade dispenser för B-ungdom att spela i Div 3. 

 

Styrelsen är positiv till att ge dispens i enskilda fall om spelaren har en dokumenterad 

tävlingserfarenhet och om klubben har ungdomsledare som kan ansvara för att detta 

sköts på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Styrelsen vill dock ha ungdomskommitténs synpunkt innan ett slutligt beslut fattas. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att …remittera frågan till Ungdomskommittén;  och  

 

att …sammankalla ett VU-möte för att besluta i frågan när ungdomskommittén 

synpunkter är inhämtade. 

 

Behandlades Köpings skrivelse om att de önskar återbördas till Mellansvenska 

distriktet. 

 

Styrelsen konstaterade att detta är en stadgefråga som inte kan beslutas av styrelsen. 

 

BS gavs i uppdrag att svara Köping. 

 

Behandlades en skrivelse från Vinslöv, Sjöviken och Ringen där de önskar få Vinslövs 

inomhusbana att registreras som en klubblös anläggning. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att …tillmötesgå önskemålen i skrivelsen; och 

 

att… ge BS i uppdrag att inhämta förtydliganden om vem som betalar avgifter för 

hallens räkning  i samband med besiktning eller tävlingar. 
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§ 9 Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2015 (detaljerad) och 

2016 (översiktlig) 
 
Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att …förbundskaptenernas arvode höjs med 2000 kr med hänvisning till att de får ta ett 

större ansvar när det inte finns någon anställd sportchef; och 

 

att… distriktsbidraget ska återställas till 8000 kr eftersom division 3 återgår till Svenska 

Serien vilket innebär en intäktsökning för förbundet och en minskning för distrikten; 

och 

 

att… ett arvode på 6000 kr reserveras för en tänkt landslagschef; och 

 

att…tävlingsledar- och domaransvariga i distrikten ska ges ett arvode på 1000 kr som 

betalas av SBGF; och 

 

att…fastställa den detaljerade budgen för 2015 enligt bilaga 1. 

 

att…ge BS i uppdrag att ta fram ett förslag hur budgeten för 2015 och 2016 ska 

presenteras på ett översiktligt sätt i årsmöteshandlingarna. 

 
§ 10 Årsmötet 

Avgifter 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att …föreslå förbundsmötet att följande avgifter ska gälla för 2016 och 2017 (tidigare 

avgifter inom parentes): 

 Medlemsavgift föreningar: 2300 kr (2200 kr) 

 Licensavgift: 180 kr (170 kr) 

 Prenumerationsavgift för medlemmar: 150 kr (140 kr) 

 Prenumerationsavgift för icke medlemmar: 200 kr (190 kr) 

Kommentar: Senast avgifterna höjdes var 2010. De höjningar som föreslås är endast en 

anpassning till prisutvecklingen sedan 2010. 

 

Arvoden 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att …föreslå oförändrade arvoden för styrelse och kommittémedlemmar; och  

 

att… koppla dessa och andra arvoden i förbundet till prisbasbeloppet så att de följer den 

allmänna prisutvecklingen. 
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Övriga propositioner 

Diskuterades en stadgeändring angående valen av ledamöter i förbundets styrelse. 

Genom att årsmöten hålls vartannat år och att endast halva styrelsen står på omval 

innebär det att mandatperioderna blir fyra år. Detta upplevs som ett problem i kontakten 

med presumtiva kandidater. Det är en lång period att binda sig på. Genom att ändra 

mandatperioden till två år kan det bli enklare att hitta kandidater till styrelsen. 

Nackdelen blir då att hela styrelsen står för omval vilket kan inverkar på ett negativt sätt 

på kontinuiteten. Styrelsen anser att fördelarna med kortare mandatperioder överväger. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att …ge BS i uppdrag att skriva ett förslag till stadgeändring som innebär att styrelsens 

ledamöter väljs på två istället för fyra år. 

 

Motioner 

Sundbybergs BGK har lämnat in en motion där de anser att Bangolftidningen ska läggas 

ner och att den ska ersättas med en PDF-version. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att …yrka på avslag av motionen; och 

 

att…föreslå förbundsmötet att besluta 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. 

 

MGK 49 Nyköping har lämnat en motion om att hälften av avgifterna till Svenska 

Serien ska gå till prispengar för att öka intresset att medverka i serien. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att …yrka på avslag på förslaget med motiveringen att avgiften för serien är en del i 

finansieringen av förbundets verksamhet. Ett ja till förslaget skulle kräva omfattande 

neddragningar av andra verksamheter i förbundet. 

 

Program och seminarier: 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att … arbeta på att följande seminarier genomförs under årsmöteshelgen. 

 

 Inbjuden gäst (från annan precisionsidrott eller från handikappidrotten) 

 Information från ungdomskommittén 

 Bangolfnotationer 
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 Bangolfappen 

 Information om de nya internationella reglerna. 

 

Utvecklingskommittén ansvarar för genomförandet av seminarierna. 

 

 

§ 11 Verksamhetsplan för 2015 och 2016 
 
Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att …ge BS i uppdrag att utifrån budget och de verksamhetsplaner som har kommit in 

från kommittéerna skriva en verksamhetsplan för 2015 och 2016. 

 

§ 12 Utmärkelser 
 
Ingen ansökan om utmärkelser har inkommit från föreningarna. 

 

Årets Ungdomsledare och Årets Bangolfare är ännu inte utsedda av respektive 

kommitté. 

  
§ 13 Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor att behandla 

 

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

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Torgny Lagerkvist 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Per Mattsson 
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Bilaga 

 

Budget för verksamhetsåret 2015                  

 Kostnad Intäkt 

Ungdoms/juniorkommittén   

3-manna junior                 7 800                     3 500     

Höstläger              132 000                 132 000     

U-SM                12 000                          -       

Ungdomsledarkonferens               23 100                          -       

Ungdomsläger U-SM               75 000                   75 000     

Bangolfinstruktörer               75 000                   75 000     

Plattformen                 9 000                          -       

Distriktsungdomsläger               13 000                          -       

Kommittéverksamhet               22 000                          -       

Enkätarbete klubbar                 8 550                          -       

Totalt           377 450               285 500     

   

Tävlings- och Regelkommittén   

Svenska serien             117 980                 552 000     

SM Lag                 2 100                     1 950     

SM-individuellt-mixed & 3-manna                    960                     1 200     

Tävlingar/Nationella                      -                     85 000     

Ind OT-SM & SM                 1 920                   17 000     

Tjejfemman               12 100                   20 000     

HCP-Online               76 250                          -       

SM-Veckan 2015               20 300                          -       

Domarkonferens               33 400                          -       

Besiktningar               62 080                 121 500     

Material                 6 200                     3 000     

Kommittéverksamhet               48 100                          -       

Totalt           381 390               801 650     
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Sportkommittén   

NM             125 880                   50 000     

Nationscup juniorer               47 450                          -       

VM juniorer             173 087                          -       

U23 Landskamp               44 910                   30 000     

Nationscup seniorer               36 680                   20 000     

VM seniorer             191 731                   60 000     

Höstläger, Bosön               18 925                   20 000     

NC Oldtimers               61 980                          -       

EM Oldtimers             157 017                          -       

Talangutveckling               20 000                   20 000     

World Adventure Golf Masters               49 820                          -       

Kommittéverksamhet             148 000                          -       

Totalt        1 075 480               200 000     

   

Kansli   

Kansli i Göteborg             704 000                   35 000     

Utvecklingskonsulent             495 000                 427 000     

Sportchef               24 000                          -       

Förvaltning             351 000              1 751 000     

Totalt        1 574 000            2 213 000     

   

Utvecklingskommittén   

Utbildning Syd               12 800                     6 500     

Utbildning Väst                      -                            -       

Utbildning Mellan                      -                            -       

Utbildning Öst                      -                            -       

Utbildning Bergslagen                 8 100                     3 900     

Utbildning Nord                 9 600                     3 900     

Utbildningskonferens               23 100                          -       

Utbildningsmaterial                 6 000                     7 600     

Unga Ledare                      -                            -       

Centrala utbildningar               16 000                          -       

Fortbildning årsmötet                      -                            -       

Föreningsambassadörer               14 000                   10 000     

Kommittéverksamhet               23 200                          -       

Totalt           112 800                 31 900     
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Mediakommittén   

Media arbete under VM 13300 0 

SM 2015 7500 0 

Tidningen Bangolf 244000 265000 

Varumärket fas 3 50000 50000 

Min Golf Appen 59000 60000 

Kommittéarbete 8000 0 

Totalt           381 800               375 000     

   

   

Summa SBGF gemensamt  3 902 920      3 907 050     
   

Budgeterat resultat 4 130 
 


