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Protokoll fört vid telefonmöte med förbundsstyrelsen den 20 juni 2016 
 

Närvarande: 
 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter:  Malin Malmberg (MM) ordf., 

Hans Bergström (HB), Stefan Gillberg (SG), Ulf 

Kristiansson (UK), Per Mattsson (PM), och Christian 

Eriksson (CE, adj.) 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.) 
 

Carina Lindström (CL), Elisabeth Brandt (EB, adj.) 

 

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  
 

Genomgång av föregående mötesprotokoll och åtgärdslistan 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   godkänna mötesprotokollen från den 23 maj. 

  

Åtgärdslistan behandlades. 

 

Utförda punkter avfördes. 

 

 

§ 5  Ekonomisk rapport budgetuppföljning 
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BS presenterade det ekonomiska utfallet för årets första fem månader. 

 

§ 6.  
   

Kommittérapporter 

Sportkommittén: 

SG rapporterade att förbundskaptenen för juniorlandslaget vill åka med laget en dag 

tidigare till Junior-VM än budgeterat på grund av att träningen på Nationscupen 

förstördes av dåligt väder och sjukdom. SG kalkylerar att kostnaden för detta kommer 

att bli ca 10 000 kr. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   bifalla denna förfrågan. 

 

Utbildningskommitttén: 

CE rapporterade att inbjudningarna till utbildningshelgen är klara och ska läggas ut på 

hemsidan och komma med i nr 3 av tidningen Bangolf. 

 

De övriga nordiska länderna ska bjudas in till utbildningshelgen som observatörer enligt 

överenskommelse på det nordiska mötet. CE kommer att göra detta via det 

diskussionsforum som skapats för det nordiska samarbetet. 

 

Diskuterades självstudier för tävlingsledare och möjligheten att validera kunskaperna 

via någon form av test. Styrelsen såg både fördelar och nackdelar med förslaget och 

uppmanade utbildningskommittén att jobba vidare med frågan. 

 

I övrigt finns planer på att digitalisera regelkunskapskursen och uppdatera materialet till 

domarkursen. Detta är dock långsiktiga projekt, särskilt digitaliseringen. 

 

Mediakommittén: 

Ce rapporterade att Einar Mattsson, Örnsköldsvik, kommer att åka till Vizela för att 

rapportera från EM. 

 

Diskuterades BangolfAppen och det mejl förbundet fått från Lars Isberg om att finna ett 

samarbete mellan honom och förbundet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge MM och CE i uppdrag att tillsammans med den nye ordföranden bjuda in Lars 

Isberg till ett möte för att diskutera förutsättningarna för ett samarbete. 
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Tävlingskommittén 

UK ställde frågan om en flytt av andra omgången i Svenska Serien så att den inte ska 

kollidera med skolavslutningarna. Styrelsen konstaterade att det inte finns någon 

praktisk möjlighet att komma med ett förslag som skulle gälla från 2017 utan gav ToRK 

i uppdrag att utreda frågan och komma med ett förslag under planeringskonferensen. 

Detta förslag bör vara förankrat i både ungdoms och sportkommittén. 

 

Kansli: 

BS rapporterade att det blir allt svårare att klara av den extra arbetsbörda det inneburit 

att Jan-Åke Persson är sjukskriven. Jan-Åke Persson räknar själv med att vara tillbaka 

den 1 augusti på halvtid.  

 

BS rapporterade att han just nu håller på att färdigställa Bangolf nr 3. Tyvärr är det brist 

på material och bilder och detta beror på att planeringen av tidningen blivit lidande av 

ovanstående orsaker. CE kommer att ansvara för att Bangolf nr 4 produceras och 

därefter anser BS att styrelsen måste hitta en ny redaktör. Jan-Åke har signalerat tydligt 

att han måste få färre arbetsuppgifter när han är tillbaka och att vara medredaktör till 

tidningen är en av de uppgifter han kommer att avsäga sig. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   i samband med det extra årsmötet den 4 juli diskutera hur personalfrågan ska lösas 

eftersom vi då också vet med större säkerhet ifall Jan-Åke kan börja arbeta den 1 

augusti; och 

 

att   ge HB och CE i uppdrag att aktivt söka efter en lösning på redaktörsfrågan och 

påbörja detta arbete genom att informera på hemsida och på facebook. 

 

§ 7 SM-veckan lägesrapport 
HB informerade om att läget är kritiskt när det gäller att få färdigt banorna i tid till SM. 

 

Banleveransen blev försenad med 15 dagar från ursprungligt datum och när de skulle 

levereras var inte kommunen klar med markarbetet. Detta innebar en försening som 

gjorde att arbetet i Norrköping kolliderade med andra åtaganden som Nifo hade. 

 

Idag vet vi alltså inte om banorna kommer att vara klara i tid till första träningsdagen. 

Johny Forss försöker ändra i sina övriga engagemang för att hitta färdigställa banorna 

innan midsommar men vet inte om han lyckas. 
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§ 8 Inför det extra årsmötet 
BS rapporterade att Renströmmen konferens är bokad för årsmötet och att kallelsen gått 

ut till klubbar och distrikt i stadgeenlig tid både via mejl, på hemsidan och via vanlig 

post. 

 

Valberedningens förslag till ny ordförande är Ulf Hansson, Asarums BGK och förslaget 

till fyllnadsval efter Magnus Lundin och Peter Johansson är Christian Eriksson och 

Elisabeth Brandt. 

 

§ 9 Övriga frågor 
Diskuterades mötesplanen för 2016 – 2017. Normalt tas den fram av ordföranden till 

aprilmötet. Eftersom vi inte hade varken ordförande eller aprilmöte så finns nu ingen 

mötesplan. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

att   ge BS i uppdrag att ta fram ett förslag till mötesplan som kan diskuteras i samband 

med det extra årsmötet. 

 

Det konstaterades att ingen inbjudan ännu är framtagen till Svenska Cupen på filt. 

 

BS tar fram förra årets inbjudan och skicka den till ToRK för åtgärd. 

 

 
§ 10 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 
 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Malin Löf 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Per Mattsson 

 


