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Protokoll fört vid telefonmöte med förbundsstyrelsen den 21 mars 2016 
 

Närvarande: 
 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

 

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter:  Malin Löf (ML) ordf., Hans 

Bergström (HB), Stefan Gillberg (SG) Per Mattsson, 

(PM), Carina Lindström (CL), Christian Eriksson 

(CE, adj.) och Elisabeth Brandt (EB, adj.) 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.) 
 

Ulf Kristiansson (UK), Torgny Lagerkvist (TL) 

 

 

Bengt Svensson  

 

§ 1  Mötets öppnande 

Vice ordförande ML 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  
 

Information om ordförandens ”Time out” 

BS och HB informerade om Torgny Lagerkvists beslut att på obestämd tid ta ”time out” 

från sitt uppdrag som ordförande i SBGF och från sina uppgifter i ToRK: 

 

Bakgrunden är oklarheter i redovisningen av bollförsäljning som TL varit ansvarig för i 

Västsvenska Bangolfförbundet. Distriktet har inlett en utredning som ska presenteras på 

ett extra årsmöte den 14 maj. 
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Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   vice ordförande ML övertar ordförandens uppgifter; och 

 

att   PM övertar TL:s uppgifter inom ToRK; och 

 

att   BS informerar om den uppkomna situationen på hemsidan och via mejl till klubbar 

och distrikt; och 

 

att   ge BS i uppdrag att vidarebefordra e-post skickad till ordföranden till kansliet; och 

 

att   ge HB i uppdrag att kontakta TL för att informera om styrelsens beslut samt att 

uppmana honom att under tiden fram tills att han återtar sin roll som ordförande inte 

uttala sig i förbundets namn. 

 

Diskuterades förbundets firmateckning där ordföranden är en av firmatecknarna. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   avsluta ordförandens firmateckningsrätt; och  

 

att   från och med dagens datum tecknas förbundets firma av kassör Hans Bergström 

och generalsekreterare Bengt Svensson var för sig. 

 

Diskuterades oklarheter som uppkommit i och med att TL har rollen som projektledare 

för SM-veckan. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge BS i uppdrag att kontakta Norrköpings kommun för att utreda statusen på 

bygglov, markarbeten och andra utfästelser kommunen gjort men som ännu inte finns 

på papper; och 

 

att   ge HB i uppdrag att kontakta en annan föreslagen projektledare för att utröna 

intresset att leda genomförandet av SM-vecka. 

 

 

§ 5  Överklagande från BGK Linjen angående plats i Svenska Serien. 
Behandlades en överklagan av BGK Linjen på ToRK:s beslut att inte ge dem en plats 

för sitt andralag i Div 3 Södra A eller B. ToRK:s motivering var att anmälan kom in 

efter sista anmälningsdatum och att serierna är fulla. BGK Linjen önskar att en av 

serierna utökas till sju. 
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Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   fastställa ToRK:s att inte bevilja plats för BGK Linjens andralag i Div 3 Södra A 

eller B men att de kan erbjudas en plats i Div 3 Södra D eftersom den serien endast 

innehåller fem lag; och  

 

att   HB ska författa svaret till BGK Linjen. 

 

 

§ 6.  
   

Offert från SISU om processledning i arbetet med kommunikations-
strategin 
SISU har inkommit med en offert för en dags processledning i arbetet med att ta fram en 

kommunikationsstrategi för SBGF. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   anta offerten med det tillägget att SISU ska åta sig att dokumentera resultatet av 

arbetet som görs under processdagen. 

 

§ 7 Bangolfforum 
BS rapporterade om hur många som är anmälda till forumet. Ett exakt tidsschema för 

söndagen är ännu inte klar. 

 

Eftersom TL inte kommer att närvara behöver han ersättas på de punkter som han 

ansvarar för. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   UK och PM leder distriktsträffen; och 

 

att   ML tar hand om utdelningen av utmärkelser i samarbete med BS. 

 

 
  
§ 11 Övriga frågor 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Göteborg den 16-17 april. 
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§ 12 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 

  
 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Malin Löf 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Per Mattsson 


