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Protokoll fört vid telefonmöte med förbundsstyrelsen den 22 februari 2016 
 

Närvarande: 
 

 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

 

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter: Torgny Lagerkvist (TL, ordf), 

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

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

(UK), Christian Eriksson (CE, adj.) och Elisabeth 

Brandt (EB, adj.) 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.) 
 

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 SG att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 4  
 

Genomgång av föregående mötesprotokoll samt åtgärdslistan 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna mötesprotokollet från den 10 januari. 

  

Åtgärdslistan behandlades. 

 

Utförda punkter avfördes. 
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§ 5  Ekonomisk rapport. Genomgång av bokslut 2015 
BS rapporterade att staten har gett RF utökat anslag vilket innebär att SBGF får 107000 

kr mer i SF-stöd jämfört med budget. Även elitstödet kommer att ökas men där måste 

man söka till speciella projekt. Även Idrottslyftet kommer att påverkas men det är ännu 

inte klart hur. 

 

§ 6.  
   

Kommittérapporter 

Sportkommittén 

SG rapporterar att den första träffen för Elitdamer har genomförts i Eskilstuna. Han 

anser att det blev en lyckad samling och även EB, som medverkade kunde intyga att 

både de teoretiska och de praktiska delarna var mycket lärorika. Som ledare 

medverkade förutom SG även Carl-Johan Ryner och Karin Olsson. 

 

SG rapporterar att ett möte med RF:s elitavdelning är inbokat den 18 mars. Medverkar 

från SBGF gör SG och BS. 

 

SG har med hjälp av BS sökt totalt 100 000 kr i elitstöd till tre olika projekt. 

Damsatsning, ledarutbildning och uppföljningsläger. 

 

Diskuterades landslagskläder. HB har erbjudit sig att via sitt bolag WRIT Consulting 

HB, ta hand om hanteringen av landslagskläder från och med den 1 juli. Avtalsförslaget 

diskuterades. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna avtalet och ge BS i uppdrag att teckna det med WRIT Consulting. 

 

Tävlings och regelkommittén 

En skrivelse har inkommit från Sjöviken IF angående att deras andralag har hamnat i 

den västra division två-serien vilket innebär långa resor. Klubben önskar få sitt lag 

överflyttat till Div 2 Södra A. Detta skulle innebära sju lag i den serien medan Div 2 

Södra B får fem lag. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att    inte tillmötesgå Sjövikens önskan. Styrelsen beklagar att indelningen missgynnat 

Sjöviken men den följer de regler som gäller. 

 

En skrivelse har inkommit från Gullbergsbro BGK där de anser att styrelsen bör se över 

damlagens kvalificering till Europacupen. En speciell tävling bör utlysas där enbart lag 

som har ambition att medverka i Europacupen ska delta. 
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Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att    överlämna skrivelsen till ToRK för vidare behandling. 

 

 

Media, marknads och utvecklingskommittén 

HB meddelar att en mediakalender är framtagen för bevakning av tävlingar under 2016. 

Några frågetecken återstår framförallt bevakningen av EM i Portugal. 

 

HB har tagit fram en förfrågan kring partnerskap om sponsring. Ett antal företag 

kommer att få en förfrågan om ett samarbete.  

 

Jan-Åke Persson hade tillskrivit styrelsen om en ny typ sponsring som kallas CSR 

(Corporate Social Responsability). Detta menar han är en typ av sponsorsamarbete som 

skulle kunna passa bangolfen. Styrelsen uppmanades att läsa dokumenten om detta som 

bifogats till underlagen för detta möte. 

 

HB behöver hjälp med att dra igång arbetet med att få klubbarna att använda 

Bangolfappen. EB fick en förfrågan om hon kan vara intresserad. Hon kommer att sätta 

sig in i projektet. 

 

BS och HB har bokat ett möte med RF/SISU angående förbundets kommunikations-

strategi. 

 

Diskuterades möjligheten att bygga en resultatdatabas tänkt för journalister och andra 

som snabbt vill veta meriter på olika spelare. Detta borde vara ett arbete för WMF men 

vi kan inte förvänta oss något initiativ därifrån eftersom det är ett ganska stort arbete. 

 

Utbildning 

CE rapporterade att Stig Pettersson är förhindrad att delta som föreläsare för 

förbundsdomare under utbildningshelgen. Finns det möjlighet att lägga denna 

utbildning någon annan helg. Styrelsens uppfattning var att utbildningarna bör gå på den 

bestämda helgen i september och det gäller även förbundsdomare. Det skapar dock ett 

problem eftersom Stig är den ende som är tillgänglig med behörighet att utbilda 

förbundsdomare. 

 

§ 7 Fastställande av årsberättelse för 2015. 
Årsberättelsen är klar med undantag av en sista korrekturläsning och att 

namnteckningarna ska in.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   fastställa årsberättelsen för 2015. 
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§ 8 Bangolfforum 

BS presenterade det preliminära programmet för Bangolfforum. 

 

§ 9 SM-veckan 
TL har varit i Norrköping på möte med Haga BGK om SM-veckan. Klubben har visat 

sig vara villig att hjälpa till med både SM och de tillfälliga banor som kommer att 

anläggas på Strömsholmen. De är däremot inte villiga att överta banorna efter 

sommaren. 

 

HB påpekade att vi nu behöver en skriftlig försäkran från Norrköpings kommun både 

vad avser de markarbeten som ska göras och driften av banorna under sommaren. 

 

TL kommer att sammankalla SM-kommittén till ett möte inom kort. 

 

§ 10 Utmärkelser 
SG meddelar att Sportkommittén utsett Fredrik Persson, Uppsala BGK, till Åres 

Bangolfare 

 

RUJK meddelar att till Årets Ungdomsledare har utsetts James Lindström, 

Tantogårdens BGK. 

 

  
§ 11 Övriga frågor 

Fanns inga övriga frågor. 

 
 

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

  
 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Torgny Lagerkvist 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Stefan Gillberg 


