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Protokoll fört vid telefonmöte med förbundsstyrelsen den 5 september 2016 
 

Närvarande: 
 

 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

 

Vid protokollet: 

 

Styrelseledamöter:  Ulf Hansson (UH), ordf., Malin 

Malmberg (MM), Hans Bergström (HB), Stefan 

Gillberg (SG), Ulf Kristiansson (UK), Christian 

Eriksson (CE), Carina Lindström (CL) och Elisabeth 

Brandt (EB) 

 

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.) 
 

Per Mattsson (PM) 

 

Bengt Svensson  

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande UH 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 CE att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 4  
 

Avtalet med Nifo om hyra av SM-banor. Hur ska förseningsparagrafen 
tolkas? 

 

HB drog bakgrunden till ärendet. Inslaget HB som av SBGF fått i uppdrag att driva 

anläggningen som användes på SM i Norrköping har dragit av 45 000 kr plus moms på 

den sista betalningen till Nifo AB med hänvisning till att leveransen av banan var drygt 

två veckor försenad. Inslaget hänvisade till den förseningsklausul som fanns i kontraktet 

dem emellan. Nifo hävdar att förseningen låg utanför företagets kontroll då 

markarbetena inte var klara i tid.  
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I kontakter mellan Inslaget HB och SBGF säger sig företaget vara villigt att betala den 

innestående summan ifall SBGF anser att det ska göras. Summan kommer att tas med i 

den avräkning som ska göras mellan Inslaget och SBGF när intäkter och kostnader 

summerats från sommarens drift av anläggningen. 

 

Styrelsen granskade avtalet som det såg ut mellan Inslaget och Nifo och diskuterade 

frågan. 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   den innestående summan ska betalat till Nifo AB. I kontraktet står det att det är 

köparens ansvar att markarbeten är klara i tid. Det faktum att Johny Forss på Nifo AB 

av SM-kommittén utsetts att sköta kontakterna med Norrköpings kommun, som gjorde 

markarbetena, ansåg inte styrelsen skulle räcka i en rättslig tvist om vem som var 

ansvarig för förseningen. 

 

 

§ 5  Fastställande av plan för verksamhetsutveckling 
En grupp bestående av CL, CE, EB, Mats Nilsson och Marcus Lindström har under ett 

möte lett av en SISU-konsulent utarbetat en verksamhetsutvecklingsplan som ska 

skickas till RF senast den 15 september. BS har sammanställt planen och skickat den till 

styrelsen för information och för att styrelsen på detta möte ska fastställa den plan 

gruppen kommit fram till. 

 

BS presenterade utvecklingsplanen och en allmän diskussion följde. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

att   godkänna planen i den form som den presenterats. 

 

§ 6 Övriga frågor 

 MM ställde en fråga om Dropbox. Hon har nått taket för hur mycket hon kan lagra och 

behöver utökat utrymme ifall hon ska kunna ta emot utbildningsmaterial inför 

utbildningshelgen. Kassören HB uppmanade de som behöver mera utrymme på 

Dropbox att ta kontakt med förbundskansliet så kommer BS i samråd med HB att ta 

beslut i varje enskilt fall. 

 

CE ställde en fråga om vem som ska redigera bangolf nr 5. Trots förfrågan via mejl, 

hemsida och brev har ingen anmält intresse. Frågan hänsköts till styrelsemötet den 

17/10. 
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§ 10 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

____________________________ _____________________________ 

Bengt Svensson Ulf Hansson 
 

 

Justeras 

 

____________________________ 

Christian Eriksson 

 


