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Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 19 april på Hotell 
Billingehus i Skövde 
 

Närvarande: 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

 

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), Ulf 

Kristiansson (UK), Malin Löf (ML), Carina  

Lindström (CL) och Stefan Gillberg (SG) 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.) 

 

Magnus Lundin (Mlu), Hans Bergström (HB), Per 

Mattsson, (PM) 

 

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 SG att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 4  
 

Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna mötesprotokollet från den 26 februari och den 29 mars. 

  

Åtgärdslistan behandlades. 

 

Utförda punkter avfördes från listan. 
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§ 5  Ekonomisk rapport/budgetuppföljning 
 

BS presenterade budgetuppföljningen för årets tre första månader. 

 

§ 6.  
   

Kommittérapporter 
 

Sportkommittén: SG rapporterar att ett möte har hållits med förbundskaptenerna där 

årets verksamhet gåtts igenom framför allt med fokus på ekonomin. Vissa 

omprioriteringar har gjorts inom den totala budgetramen. 

 

Diskuterades samarbete med John Hellström, som har en professur i golf, och tagit fram 

ett program, Trackman, för att analysera golfsvingar. Tanken är att ett antal 

landslagsspelare ska få sin sving analyserad för att vi ska kunna få en uppfattning om 

vad som karaktäriserar en bra bangolfsving. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge Jan-Åke Persson i uppdrag att följa upp kontakten och undersöka vilka 

finansieringsmöjligheter som finns för att genomföra ett projekt. 

 

CL ansåg att medföljande supporters till landslagen ska kunna ges möjlighet att köpa de 

t-shirts som används av landslagen för träning. De ska då kunna ha dem på sig på 

tävlingen för att det tydligt ska synas vilket land de håller på. 

 

CL ansåg även att vi bör köpa in en svensk flagga till varje lag som kan användas vid 

prisceremonier. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   stödja CL:s båda förslag och ge i uppdrag till kansliet att beställa t-shirts och 

flaggor. 

 

ToRK/Utveckling: Diskuterades hur ett nytt utbildningsmaterial för tävlingsledar- och 

domarutbildningarna ska tas fram. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   materialet ska tas fram genom ett samarbete mellan ToRK och Utveckling; och 

 

att   arbetet ska vara klart i september månad. 
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Diskuterades bristen på utbildade föreläsare. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   undersöka möjligheten att utbilda föreläsare externt; och 

 

att   det i de fall det inte finns tillgång till utbildade föreläsare kan styrelsen besluta om 

att en person som de bedömer vara kompetent för uppdraget ska få föreläsarbehörighet.  

 

RUJK: CL rapporterade hon haft en träff med sportkommittén för att diskutera 

gemensamma frågor. 

 

Diskuterades dispensansökan för att B-ungdom ska få tillåtelse att spela i Division 3. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   RUJK och ToRK i samråd fattar beslut i dispensärenden av denna typ; och 

 

att   överklagande av beslut görs till styrelsen. 

 

CL uttryckte oro för att ett fattat beslut inte skulle kunna följas upp. Vad händer om 

klubbar som fått dispens inte följer de uppsatta kriterierna för att ungdomen ska få 

spela? Vem kollar detta? 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge RUJK i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med ett förslag till hur de vill 

att uppföljningen ska göras. 

 

CL rapporterade från projektet med Bangolfinstruktörer att det finns flera instruktörer 

som sökt än klubbar. Det kan bli så att alla som sökt som instruktörer inte kommer att 

kunna erbjudas jobb. Det kan också bli så att klubbar som sökt inte får en instruktör 

beroende på att det inte finns någon anställd instruktör inom rimligt avstånd. 

 

CL rapporterade att RUJK beslutat att under USM 2015 testa en öppen klass där det 

spelas på allmänhetshinder för att förenkla för nybörjare. 

 

Mediakommittén: Christian Eriksson kommer att ta hand om bevakningen på plats både 

av SM och VM i år. 

 

§ 7 Förbundskapten oldtimers 
 

Roger Niord har av personliga skäl beslutat att lämna posten som förbundskapten för 

oldtimerslandslaget. 
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Den närmaste uppgiften för oldtimerslandslaget är Nationscupen den 23 till 24 maj. 

Styrelsen arbetar på att vi ska ha klart en permanent lösning till den tävlingen. Om inte 

detta lyckas kommer SG att tillsammans med övriga ledamöter i sportkommittén att ta 

ut lag och ledarstab till tävlingen. Laguttagningen ska vara klar till den 24 april. 

 

§ 8 Landslagskläder 
 

Jan-Åke Persson har tagit fram en kollektion av kläder som visats upp på årsmötet och 

som har provats av landslagsspelare i andra sammanhang.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   beställa kollektionen JÅP presenterat; och 

 

att  utifrån gjorda frågeställningar besluta följande: 

 Av pikéer beställs två gula och en blå 

 Ingen t-shirt beställs 

 Ingen collegetröja beställs 

 Leisure jacket ska vara mörkblå utan huva 

 Stående tryck på ryggen på kläderna 

 Varumärkesloggan, utan min golf – din golf, ska tryckas på vänster sida på 

bröstet. 

 Samma logga trycks på kortbyxorna längst ner på framsidan. 

 Sponsorloggan från Nifo trycks på ärmen på alla kläder.  

 Inget tryck på långbyxor. 

 

 

§ 9 Ny styrelseledamot efter Peter Johansson 
 
Med beklagande konstaterar styrelsen att Peter ”Pajen” Johansson hastigt gått bort. 

Detta medför att en styrelseplats har blivit vakant. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   inte utlysa ett extra förbundsmöte för att välja en ny ledamot utan lämna platsen 

vakant tills nästa ordinarie förbundsmöte; och 

 

att   vid behov adjungera ledamöter till styrelsen beroende på vilken kompetens som 

behövs. 
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§ 10 Medarbetarsamtal 
Medarbetarsamtal brukar genomföras i maj månad. Jan-Åke Persson har uttalat en önskan 

om att få sina arbetsuppgifter bättre definierade. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   TL och HB ska medverkat på medarbetarsamtalen; och 

 

att   ge BS i uppdrag att ta fram ett lämpligt datum för samtalen; och 

 

att   ge JÅP i uppdrag att göra en lista över de arbetsuppgifter han för närvarande 

arbetar med. 

 

§ 11 Riksidrottsmötet 
TL och BS kommer att representera SBGF på Riksidrottsmötet i Helsingborg den 29 – 

31 maj.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge SBGF:s representanter ett öppet mandat att ta ställning i de frågor som ska 

beslutas under mötet. 

 

§ 12 Uppdrag från årsmötet 
 

Förbundsmötet gav styrelsen i uppdrag dels att undersöka intresset för en fortsatt 

utgivning av Bangolftidningen och dels att ta fram en kommunikationsstrategi. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge HB uppdraget att påbörja arbetet och att lämna en första rapport till 

planeringskonferensen hösten 2015. 

 

§ 13 Uppföljning av dialog med RF 
BS rapporterade från den dialog med RF och SISU som genomförts. Jens Lindqvist från 

SISU Riks och Lena Björk från RF medverkade. Från SBGF var HB, BS och Jan-Åke 

Persson närvarande. Lena Björk skrev en rapport som presenterades för styrelsen. 

 

§ 14 SM-veckan 
 Det är nu ca 2,5 månader kvar till SM och arbetet med SM-veckan går nu in i sitt 

slutskede. Mikael Lindblom från Sundsvall medverkar på en kick-off i samma helg som 

detta styrelsemötet. 

 

Olika aktiviteter diskuterades men inga blev beslutade. 
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Det behövs en expertkommentator. Jan Strandberg skötte det förtjänstfullt föregående år 

och kommer att tillfrågas igen. 

 

 

§ 15 Plats för planeringskonferensen 
 
Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   2015 års planeringskonferens ska förläggas till Göteborg; och 

 

att… ge BS i uppdrag att hitta en lämplig plats för konferensen 

 

§ 16 Mötesplan 2015 – 2016 
Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   styrelsemötet i september ska förläggas till Umeå; och 

 

att…temat för mötet ska vara kommittéarbetet; och 

 

att…BS så snart som möjligt ska undersöka med styrelsen vilka som kommer att 

närvara för att boka flygbiljetter; och 

 

att…TL snarast möjligt ska ställa samman en mötesplan som distribueras via mejl till 

styrelsen. 

 

§ 17 Övriga frågor 
 
BS informerade om att Peter Johansson kommer att begravas den 28 april. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   skicka en sista hälsning genom att skicka en minnesgåva till Diabetesfonden 

SG rapporterade att han under NM i Odense haft kontakt med Danska förbundets 

ordförande. De diskuterade att i någon form återuppta det Nordiska samarbetet som 

tidigare har varit ganska aktivt. 
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§ 18 Mötet avslutat 
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Torgny Lagerkvist 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Stefan Gillberg 

 


