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Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 15 juni via 
GoToMeeting 
 

Närvarande: 
 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), 

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

Mattsson, (PM) och Ulf Kristiansson (UK), Carina 

Lindström (CL). 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.) 
 

Malin Löf (ML), Stefan Gillberg (SG) 

 

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 MLu att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 4  
 

Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna mötesprotokollet från den 19 april. 
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Åtgärdslistan behandlades. 

 

Punkt 106: MLu meddelar att punkten kan falla på att det eventuellt inte blir någon serie 

under 2015/2016. Punkten står dock kvar. 

 

Punkt 107: BS undersöker vad som inkommit angående arbetsbeskrivning av distriktens 

domar och tävlingsansvariga och sammanställer. 

 

Övriga utförda punkter avfördes från listan. 

 

§ 5  Ekonomisk rapport/budgetuppföljning 
 

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden januari till maj. Inga 

anmärkningsvärda avvikelser kunde rapporteras. 

 

§ 6.  
   

Kommittérapporter 
 

Kansli:  

BS rapporterade att förfrågan gått till Swedbank om att åter binda 600 000 kr på ett år. 

Svaret var att räntan på en sådan bindningstid är 0,07 %. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge BS i uppdrag att i samråd med kassören hitta alternativa placeringar. 

 

Tävlings & Regelkommittén 

Diskuterades förbundsarrangemangen för 2016. Föreningar efterlyser att de läggs ut på 

hemsidan så att de kan planera nästa säsongs tävlingar. ToRk kommer skyndsamt att 

göra en sammanställning och skicka den till BS för publicering. 

 

Diskuterades USM. CL menar att det är olyckligt att tävlingen kolliderar med EM eller 

VM för juniorer. De bästa A-ungdomarna kan på så sätt inte vara med i USM om de 

samtidigt är uttagna till landslaget. CL önskar att tävlingen tidigareläggs med en vecka. 

ToRK konstaterade att förbundsarrangemangen för 2016 är spikade och dessa går inte 

att ändra. En diskussion mellan ToRK och Ungdomskommittén ska dock tas upp på 

planeringskonferensen för att hitta lösningar för framtiden. Ett förslag är att USM läggs 

samtidigt med Oldtimers-SM. 

 

MLu tog upp datum för domarkonferensen. Denna bör bestämmas i god tid så att det går 

att anpassa tävlingsprogrammet efter domarkonferensen. 

 

BS rapporterade att Div 1 Norra spelades utan domare. En spelare har hört av sig och 

ifrågasatt startavgiften när förbundet inte kan ordna fram någon domare. 
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Det diskuterades tänkbara lösningar bland annat högre ersättning eller plikt för 

arrangörsklubben att ställa upp med domare om inga andra domare finns tillgängliga. 

 

Mediakommittén: HB rapporterade att bevakningen av tävlingar går enligt plan och att 

det är klart med bevakning av både SM och VM.  

 

Ungdomskommittén: CL rapporterade att åtta Bangolfinstruktörer anställts under 

sommaren. Varje instruktör har tre föreningar att ansvara för. Instruktörerna har fått 

utbildning via telefonmöten om träning, trygga möten och bidragshantering bland annat. 

Uppföljningsmöten kommer att genomföras 

 

Till ungdomslägret i Växjö är 26 ungdomar anmälda. CL är mycket nöjd med Växjös 

förberedelser. Elisabeth Brandt kommer att medverka som bangolfinstruktör. 

 

Vecka 44 kommer ett läger att hållas i MunktellArenan. Det kommer att vara ett 

kombinerat utbildnings och träningsläger. Dessutom kommer John Widlert att medverka 

för att få ett samarbete mellan ungdom och junior. 

 

 

 

§ 7 SM-veckan 
 
BS och TL rapporterar att det mesta ser ut att vara under kontroll under SM-veckan. Vi 

kommer att få en kostnad för reparation av banor som kommer att spräcka den budget 

som gjorts upp från början 

 

Jan Strandberg kommer att vara expertkommentator även i år. 

 

MLu rapporterar att grafiken förhoppningsvis kommer att vara bättre i år och att resultat 

från Bangolf Arena möjligen ska kunna visas direkt i TV-rutan. 

 
§ 8 Redaktör för Bangolftidningen 

 
Bangolf redigeras nu av BS och Jan-Åke Persson. Av flera skäl är det ingen bra lösning. 

Det tar tid från ordinarie arbetsuppgifter dels har arbetsbördan ökat genom att vi inte 

längre har en anställd sportchef och dels bör tidningen ha en mer oberoende ställning än 

vad två anställda kan ge den. 

 

HB anser att vi behöver hitta en ny redaktör senast till planeringskonferensen och han 

efterlyser förslag på namn. 

 

HB anser också att redaktörsfrågan ska ses i samband med den utredning av förbundets 

kommunikationsstrategi som ska göras.  
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CL föreslår att vi ska engagera någon typ av medieutbildning för att göra förbundets 

kommunikationsstrategi. Det kan vara ett bra examensjobb för någon som läser media 

och marknadsföring. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge BS i uppdrag att undersöka möjligheten att få hjälp med kommunikations-

strategin via någon form av medieutbildning. 

 

 

§ 9 Förbundskapten för Oldtimerslandslaget 
 

Diskuterades den vakanta posten som förbundskapten för oldtimerslandslaget. Under ett 

VU-möte om frågan gavs ledamöterna uppdraget att ta fram tänkbara namn. Ur denna 

namnlista kommer tre personer att kontaktas med en intresseförfrågan. Rapport kommer 

att ske på ett nytt VU-möte den 22 juni. 

 

Såvida ingen förbundskapten är klar i samband med VU-mötet kommer sportkommittén 

att gemensamt ta ut laget. 

 

§ 10 Representant på WMF:s kongress 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   utse Magnus Lundin till SBGF:s representant på WMF:L kongress den 16 augusti. 

 

  
§ 11 Övriga frågor 

 
HB informerade om att i samband med medarbetarsamtalen diskuterades lönenivån för 

de anställda. HB tog beslutet att göra ett ytterligare påslag över den centralt avtalade 

lönejusteringen för både BS och Jan-Åke Persson. Motivet enligt HB är den ökade 

arbetsbördan och att han anser att båda anställda gör ett bra jobb vilket bör premieras. 
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§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Torgny Lagerkvist 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Magnus Lundin 

 


