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Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 26 februari via 
GoToMeeting 
 

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), Pauli Kuikka (PK), Malin Löf 

(ML). 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.) 
 

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 PK att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 4  
 

Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna mötesprotokollet från den 11 januari. 
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Åtgärdslistan behandlades. 

 

Utförda punkter avfördes från listan. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport/budgetuppföljning 
 

Fanns inget att rapportera eftersom bokföringen för 2015 inte påbörjats. 

 

§ 6.  
   

Kommittérapporter 
 

Verkställande utskottet:  

Två möten har hållits. På det ena mötet beslutades det att godkänna Hårdtons 

dispensansökan gällande att Lucas Larsson ska få spela i division 3. Styrelsen har 

inhämtat synpunkter från ungdomskommittén som var positiva till dispens med vissa 

förbehåll. 

 

På det andra mötet diskuterades de internationella reglerna. Johny Forss har inkommit 

med synpunkter på de internationella filtreglerna där han framförallt kritiserar 

ritningarna på banorna men även vissa måttangivelser. Johny har erbjudit sig att göra 

nya ritningar mot en ersättning på 18750 kr. VU beslutade att kontakta Pasi Aho på 

WMF:s TC för att undersöka deras intresse av att ändra ritningarna enligt Johnys 

förslag. 

 

Tävlings & Regelkommittén 

Vi domarkonferensen diskuterades förslag till ändringar av de internationella reglerna. 

ToRK, via kansliet, skickade ett förslag till WMF TC. Av dessa förslag kommer TC att 

ställa sig bakom två enligt förhandsbesked. Det gäller att det ska framgå av reglerna att 

det är lottning som gäller vad avser startordning vid sudden death och att 

utflyttningslinjen framför och bakom backen på mittkullen på filt ska ligga 50 cm från 

backen. Övriga förslag som att t ex ta bort green på vagga och gentleman fick inget 

gehör. 

 

Utvecklingskommittén: 

Inga datum satta för vårens och höstens utbildningar. Kommittén har svårt att få in 

förslag på datum. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   TL kontaktar Stig Pettersson för att diskutera datum för domarutbildningar, 

föreläsarutbildningar samt förfrågan från Norge om domarutbildningar där. 

 

 

§ 8 Skrivelser 
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§ 7 Årsmötet 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   fastställa verksamhetsplanen; och 

 

att   godkänna förvaltningsberättelse och årsredovisning; och 

 

att   godkänna övriga delar årsberättelsen 

 

BS informerade om att Sportkommittén utsett Patrik Jönsson, BGK Jönköping, till Årets 

Bangolfare samt att Ungdomskommittén utsett Anders Bodin, Ålbrons BGK, till Årets 

Ungdomsledare. 

 

Övriga frågor inför årsmötet: 

På grund av att budgeten inte är lika detaljerad som den brukar vara beroende på att den 

omfattar två år ansåg HB att vi bör ha med oss en detaljerad version av budgeten för 

2015. BS ombesörjer detta. 

 

HB kommer att vara styrelsens föredragande på samtliga propositioner och svar på 

motioner på årsmötet. Detta beroende på att flertalet antingen handlar om ekonomi eller 

mediefrågor. 

 

§ 11 Fastställande av ändringar i tävlingsbestämmelser 
 

Vid domarkonferensen upptäcktes att i de nya reglerna finns en motsägelse när det 

gäller utvisad spelare i seriespel. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   i reglerna ska endast gälla att en utvisad spelare automatiskt är avstängd resterande 

del av spelhelgen.  

 

§ 12 Val av kommittéledamöter 
 
Ungdomskommittén meddelar att Daniel Sjöö lämnat kommittén och de föreslår att 

Nicklas Strömberg, Kalmar MGK, ersätter honom. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   utse Nicklas Strömberg till ledamot av Ungdomskommittén. 
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§ 13 Övriga frågor 
Diskuterades svensk representation i WMF:s Tekniska Kommitté. Intresseförfrågan har 

gått ut till Carl-Johan Ryner som tackat nej. Då diskuterades att det kan vara lämpligt att 

den svenske förbundskaptenen har en fördel av att sitta med i TC inte minst på grund av 

att TC:s möten för det mesta hålls på den plats där kommande mästerskap spelas. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   tillfråga Lars Kvael om han är intresserad av uppdraget. 

 

att…ifall Lars Kvael ställer upp ska vi eftersträva att nomineringen ske tillsammans med 

norska förbundet 

 

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

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Torgny Lagerkvist 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Pauli Kuikka 

 


