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Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 13-15 november på 
Apple Hotel i Göteborg 
 

Närvarande: 
 

 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), 

Hans Bergström (HB), Malin Löf (ML), Stefan 

Gillberg (SG) Per Mattsson, (PM) och Ulf 

Kristiansson (UK) 

 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.) 
 

Magnus Lundin (Mlu), Carina Lindström (CL). 

 

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 20 september. 

  

Åtgärdslistan behandlades. 

 

Utförda punkter avfördes. 
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§ 5  Ekonomisk rapport/budgetuppföljning 
BS presenterade budgetuppföljningen för perioden januari till oktober. BS har även 

gjort en prognos för helåret och den indikerar att vi bör kunna göra ett mindre överskott 

för 2015. Detta är i så fall i linje med budgeten. 

 

§ 6 Inför planeringskonferensen 
BS gick igenom schemat och de praktiska detaljerna för planeringskonferensen. 

 

§ 7.  
   

Kommittérapporter 

Sportkommittén 

Diskuterades landslagskläderna. De nya kläderna under 2015 fick ett gott mottagande 

generellt med undantag av pikétröjorna som var för korta. En jämförelse med 

klubbpikéer som ska vara likadana kunde konstateras en klar skillnad. Dessa kommer 

att reklameras och kontakter med leverantören visar att de är medvetna om problemet 

och att de kommer att åtgärda kläderna. 

 

Diskuterades organisationen kring klädhanteringen. BS skötte det praktiska arbetet med 

tvättning, packning och distribution men kan inte åta sig detta arbete under 2016. 

 

Det konstaterades att vi behöver en materialansvarig som kan ha hand om kläderna. SG 

kommer att arbeta vidare på att hitta en person som kan ta sig an denna uppgift. 

 

När det gäller distributionen finns två alternativ. Det ena är vi packar en låda med kläder 

och material som sedan skickas till platsen för mästerskapet. Det andra alternativet är att 

de som spelar i landslaget får ut sina kläder och sedan själva ansvarar för dem. 

 

SG tillsammans med övriga sportkommittén och BS kommer att fortsätta att arbeta med 

denna frågan med sikte på att den ska vara löst innan utomhussäsongen startar. 

 

Diskuterades U23 Challenge. Det finns idag ingen spelplats för U23. Italien skulle 

arrangerat men har avböjt. En förfrågan har gått till Asarum ifall de är intresserade av 

arrangera tävlingen i sin hall. Asarum har svarat ja. Även Portugal har anmält intresse 

av att arrangera. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   tillskriva organisationsansvariga för U23 och erbjuda att Sverige arrangerar 

tävlingen i Asarum den 19-20 mars.  

 

Utvecklingskommittén: 

Kommittén har haft möte i Göteborg. 

 

En föreläsarkurs är planerad i Örebro den 28-29 november. Strax innan sista 

anmälningsdag är tre anmälda vilket är i minsta laget för att genomföra kursen. 
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ML ställde en fråga om föreningskurser. Vad gäller för regler för när förbundet ska 

bekosta en föreläsare?Det kan bli dyrt eftersom vi har så få utbildade föreläsare och 

förbundet ska stå för kost, logi och resa för utbildaren. 

 

Diskuterades en möjlig ny organisation av utbildningarna. HB föreslog att vi ska samla 

alla utbildningar till en enda helg strax efter att utomhussäsongen avslutats. Denna 

utbildning bör hållas i MunktellArenan på grund av att där finns alla faciliteter som 

behövs för att genomföra alla utbildningar. 

 

Detta skulle innebära att ingen distriktsutbildning genomförs under 2016. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge Utvecklingskommittén i uppdrag att budgetera för att genomföra en 

utbildningshelg i MunktellArenan. 

 

att   avskaffa begreppet distriktskurser. Distriktskurser är numera förbundskurser och 

ska hållas på bestämt datum i september. 

 

att   ge klubbar som inte har domare och/eller tävlingsledare dispens från regeln att de 

inte får arrangera seriespel eller sanktionerade tävlingar 2016. Detta under förutsättning 

att de meddelar att de har för avsikt att utbilda dessa funktionärer under september 

månad. 

 

Tävlings och Regelkommittén 

UK rapporterade att det har varit svårt att få in spelprogrammet från vissa distrikt. 

Deadline hålls inte på flera håll. 

 

Diskuterades satt införa någon form av förseningsavgift för de klubbar som inte ansöker 

i tid. 

 

Diskuterades det faktum att domare saknats på seriespel och att det saknades 

förbundsrepresentant på Mixed-SM. 

 

Styrelsen uppmanade ToRK att se över sina rutiner så att detta inte ska hända igen. 

 

Diskuterades en skrivelse från Peter Gyllhag. Den innehöll kritik mot arrangemanget av 

Svenska Serien 2015 vilken styrelsen i stort delade. Ett konkret förslag var att lägga en 

EB-omgång inomhus i MunktelllArenan. Styrelsen stödjer dock inte detta förslag. Den 

gemensamma åsikten var att grundregeln är att Svenska Serien i möjligaste mån ska 

spelas utomhus. PM svarar Gyllhag. 
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Mediakommittén: 

HB rappporterar att det ännu inte finns någon lösning på redaktörsfrågan. Vissa 

kontakter har tagits men det finns inget konkret att gå på ännu. 

 

HB tog upp artikeln om VM i Bangolftidningen skriven av Christian Eriksson. Artikeln 

var inte så mycket inriktad på själva resultatet utan tog upp andra aspekter av VM. HB 

anser att det var en utmärkt artikel och den skulle i viss mån kunna stå som modell för 

en ny inriktning av tidningen. En inriktning där tidningen får mera av en 

magasinkaraktär och inte i så stor utsträckning som nu gör rena tävlingsreferat. 

Kansli: 

BS rapporterade att bidraget från RF för 2016 är klart. 

 

SF-stöd 1 071 000 kr (-18 000 kr) 

Elitstöd: 160 000 kr (-40 000 kr) 

Stimulansbidrag Nordiskt samarbete: 30 000 kr 

Förbundsutvecklingsstöd Idrottslyftet: 489 000 kr (+1 000 kr) 

Föreningsmedel Idrottslyftet: 378 000 kr (-4 000 kr) 

 

BS rapporterade också att förbundets Plusgirokonto avslutas i samband med årsskiftet. 

Anledningen är en höjning av avgiften med 33% och att Swedbank avslutar möjligheten 

att enkelt föra över pengar från Plusgirot till banken. De allra flesta använder redan idag 

bankgirot så det blir ingen besvärlig omställning för klubbarna. 

 

§ 8 Genomgång av årets projekt 
Årets projekt gicks igenom under ledning av HB under en gemensam samling med alla 

deltagare på planeringskonferensen. 

 
§ 9 Avregistrering av föreningar som inte betalt medlemsavgiften 

BS rapporterade att det finns en förening som inte betalat medlemsavgiften varken 

under 2014 eller 2015. Det är Aspuddens BGK. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge BS i uppdrag att avregistrera föreningen såvida inte medlemsavgiften betalas 

senast den 31 december. 

 

 

§ 10 Bemanning av kommittéer och adjungering till styrelsen 
Magnus Lundin har meddelat att han med omedelbar verkan lämnar styrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godta Magnus Lundins avskedsansökan. 
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att   välja SG till ny sekreterare och därigenom också VU-ledamot. 

 

att   adjungera två nya personer till styrelsen, Christian Eriksson och Elisabeth Brandt. 

De har accepterat och kommer fram till förbundsmötet 2017 att, utan rösträtt, medverka 

i styrelsens arbete. 

 

Diskuterades utvecklingskommittén. Styrelsen ansåg att en förändring i kommittén var 

nödvändig då arbetet inte fungerat på ett tillfredsställande sätt de senaste åren. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   entlediga samtliga tre ledamöter i kommittén och; 

 

att   lyfta bort utvecklingsfrågorna ur kommittén och andra namnet till 

Utbildningskommittén och; 

 

att   budgetera för en samlad utbildningshelg i Eskilstuna i september och således inte 

genomföra distriktskurser under 2016, och; 

 

att   ge samtliga klubbar som inte har licensierade domare eller tävlingsledare dispens 

under 2016 förutsatt att de anmäler sig till kurserna i september; och. 

 

att   välja in Christian Eriksson i kommittén. 

 

Diskuterades Mediakommittén 

 

Det konstaterades att sponsorfrågor inte har någon naturlig plats i någon kommitté. 

Detta gör att de ofta hamnar på undantag och ingen arbetar aktivt med dem. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   flytta utvecklingsfrågorna från den f.d. Utvecklingskommittén till 

Mediakommittén, och; 

 

att   arbetet med sponsorfrågor ska ligga på kommittén, och; 

 

att   byta namn på kommittén till Media, Marknads och Utvecklingskommittén; och 

 

att   HB ska få ett speciellt ansvar för sponsorfrågor; och 

 

att   Christian Eriksson väljs in i kommittén med ansvar för mediakalendern; och 
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att   ytterligare en person ska väljas in i kommittén med särskilt ansvar för 

utvecklingsfrågor.. 

 

 

§ 11 SM-veckan 
HB rapporterar om SM-veckan. Han har varit i kontakt med Nifo som gett ett antal 

alternativ till banor vi skulle kunna utnyttja. 

 

TL rapporterar att vi inte kommer att få tillträde till torget men att vi blivit anvisade en 

plats på en ö mitt i Motala ström inte långt från stadens centrum. På denna plats har 

tidigare legat en bangolfanläggning men används idag endast av stadens roddklubb. 

 

Det är oklart vilka markförhållanden som gäller på platsen och om det på med kort 

varsel går att anlägga in bangolfanläggning där. ML kommer att besöka Norrköping 

inom kort så hon kommer att ta bilder som kan ge en uppfattning om ifall det är möjligt 

att anlägga en bana på platsen. 

 

Haga BGK är i behov av nya banor så det skulle kunna bli en bra kombination att 

anlägga en bana på platsen som sedan Haga kan används som sin egen. 

 

Om inte SM går att genomföra i Norrköping finns en alternativ arrangör. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge ToRK i uppdrag att budgetera för SM-veckan; och, 

 

att   ge TL i uppdrag att kontakta Norrköping Kommun och be om att få ett telefonmöte 

där även BS och HB medverkar för att utreda vilken hjälp vi kan få med markarbeten 

och annat; och 

 

att   ge TL i uppdrag att kontakta Haga BGK för att utröna deras intresse av en 

permanent; och 

 

att   ge VU i uppdrag att innan den 1 december fatta ett definitivt beslut. 

 

  
§ 12 Nordiskt samarbete 

SBGF har fått ett stimulansbidrag från RF för att utveckla ett nordiskt samarbete. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge SG, TL och BS i uppdrag att planera samarbetet med sikte på ett Nordiskt möte i 

mars månad. 

 



 

Svenska Bangolfförbundet 

   

Organisation Datum Dokument 

Styrelsen 15 november 2015 Protokoll 
 

 

SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2016-01-19 Sidan 7 av 9 

 

§ 13 Bangolfforum 
Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge BS i uppdrag att sätta upp ett telefonmöte med arbetsgruppen för att planera 

innehållet på forumet. 

 
§ 14 Bangolfappen 

HB rapporterade att Empir efter påstötningar på hösta nivå i bolaget nu ser ut att ha 

rättat de flesta buggarna i appen. Den fungerar betydligt bättre men fortfarande återstår 

några förhoppningsvis mindre saker att korrigera 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   när appen anses klar för lansering ska den erbjudas gratis till klubbarna. Privata 

anläggningar ska betala 5 000 kr. I det priset ingår två anläggningar. För varje 

ytterligare anläggning blir kostnaden 3 000 kr: och 

 

att   försöka få Empir till att utveckla en statistikfunktion i appen som en kompensation 

för att det tagit betydligt längre tid att utveckla appen än vad som var utlovat. 

 
§ 15 Beslut om regeländringar 

Diskuterades signeringslistor när BAMS används på tävlingar. På internationella 

mästerskap används alltid sådana. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ett krav på signeringslistor ska skrivas in i tävlingsreglerna. 

 

ToRK kommer att kontakta Lars Isberg för att kolla om en signeringslista skulle kunna 

genereras automatiskt ur Bangolf Arena. 

 

Diskuterades regler kring tävlingsledaren. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ToRK till budgetmötet i januari ska ta fram ett förslag om att tävlingsledaren alltid 

måste vara på plats. 

 

Föreningarna ska under våren informeras om detta så att de kan anmäla deltagare till 

tävlingsledarkursen i september. 
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§ 16 Budgetram för 2016 
Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   budgeten ska vara balanserad över perioden 2015 – 2016.  

 

Det slutliga budgetförslaget är således beroende av 2015 års resultat som i dagsläget 

pekar på ett mindre överskott. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   ge RUJK i uppdrag att revidera budgeten för Bangolfinstruktörer så att samma 

summa av Idrottslyftets förbundsmedel som tidigare år, 75 000, avsätts till projektet; 

och 

 

att   ge Sportkommittén i uppdrag att justera valutakurser, resdagar och traktamenten för 

att minska kostnaderna för landslagen i och med att elitstödet minskat; och 

 

att   ge BS och HB uppdrag att revidera utbildningsbudgeten så att förbundet 

subventionerar en mindre del än tidigare av kurserna. Målet är att den totala budgeten 

ska vara subventionerad till max 50 procent; och 

 

att   seriespelsavgifterna, som legat still sedan början på 2000-talet ska justeras uppåt 

med 15 procent avrundat till närmaste tusen kr, likaså deltagaravgifterna på SM för lag 

och individuellt. TL räknar om avgifterna och skickar en ny lista till BS som publicerar 

dem på hemsidan. 

 
§ 15 Övriga frågor 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   budgetmötet i januari tidigareläggs en vecka jämfört med mötesplanen. Mötet ska 

hållas den 9-10 januari. 
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§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 

  
 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Torgny Lagerkvist 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Per Mattsson 

 


