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Närvarande: 
 
 
Ej närvarande: 

Stig Pettersson (SP, ordf), Said Morell (SM), Anna Boldt (AB), Lennart 
Ekbäck (LE), Per Mattsson (PM), Bengt Svensson (BS, adj) 
 
Magnus Lundin (ML), Hans Olofsson (HO), Andreas Feuk (AF), Thomas 
Damberg (TD) 

 

Plats 

 

Telefonmöte 
 

 
 
 
1. Mötet öppnas 

 
Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och 
förklarar mötet öppnat. 
 
 

2. Föredragningslistan Föredragningslistan har mailats ut av BS. 
 

Beslut: Beslutades att godkänna föreliggande förslag till 
föredragningslista. 
 
 

3. Val av justerare LE föreslås bli till justerare. 
 

Beslut: Beslutades att välja LE till att justera protokollet. 
 

4. Genomgång av föregående 
protokoll samt åtgärdslistan 

Föregående mötesprotokoll behandlas. Åtgärdslistan 
stäms av och utförda uppgifter avförs. 
 

Beslut: Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll. 
 
 

5. Rapporter och skrivelse 
 

Inget fanns att rapportera 
 

6. Ekonomisk rapport. Genomgång 
av bokslut 

BS rapporterade att januari månad är bokförd men att 
inget anmärkningsvärt finns att rapportera så här tidigt 
på året. Kassan är 280 000 kr större än vid motsvarande 
tid förra året vilket stämmer väl med det överskott vi 
haft under 2008. 

Beslut: Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten. 
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7. Kommittérapporter   
a) VU  

 
VU har inte haft något möte. 
 

b) GS/kansli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BS rapporterar att: 
• Visby BGK sökt utträde ur SBGF 
• Kontakter har tagits med SISU angående 

Tjejträffen. Sandra Mattsson som jobbar på 
SISU:s centrala kansli kommer att vara 
processledare. AB och BS kommer under 
inledningsfasen att jobba med planeringen av 
mötet. 

• SM och BS har bokat ett möte med Empir för 
att diskutera framtiden för HCP Online. Mötet 
kommer att hållas den 4 mars. 

• SP och BS är anmälda till en kurs i hantering av 
bestraffningsärenden. 

• BS har varit på in informationsdag om 
IdrottOnline. Mest behandlades den nya 
hemsidan men även den administrativa delen 
behandlades. Gamla Förbundet Online ska 
läggas ner snarast möjligt men ingenting 
kommer att läggas ner innan de förbund som 
använder det gamla systemet (t ex SBGF) har 
fått en lösning på hur exempelvis licenser och 
prenumerationer hanteras i det nya systemet. 

c) Sportkonsulenten PG arbetar idag till stor del med att arrangera 
seminarierna på årsmötet. Mer om detta på en senare 
punkt. 
 
PG har tillsammans med SM varit på ”Dialog med RF”. 
Det blev en mycket bra dialog anser SM. En stor orsak 
till att det blev en bra dialog anser SM vara att han var 
mycket tydlig med de problem bangolfen har men RF 
fick också veta hur SBGF jobbar för att tackla dessa 
problem. 
 

d) Internationella kommittén 
 

Fanns inget att rapportera 

e) Sportchef / Landslagskommitté 
 
 
 

I sportchefens frånvaro rapporterade BS att en U23 
landskamp spelats i Schweiz med gott resultat. 
Sveriges lag 1 vann tävlingen före Tyskland. 
SP rapporterar att arbete med uttagning av truppen till 
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nordiska mästerskapen pågår. 

e) Mediakommittén BS rapporterade att Carl-Johan Spetz är anmäld till 
mediamodulen av Idrottens Affärsskola som går på 
Bosön den 10-11 mars. 
 
BS rapporterar att i det senaste numret av Bangolf 
fanns inte någon annons. Tidigare har Svenska Spel 
alltid haft en annons och i de senare numren har Ving 
och även banbyggare annonserat. Daus, som trycker 
tidningen och säljer annonser, vill gärna ha tips på 
möjliga annonsörer. 
 

f) Utvecklingskommittén BS rapporterade att kontakter tagits med SISU 
angående de projekt där de ska vara med i processen. 
Det gäller Tjejträffen som skrivits om tidigare i 
protokollet samt arbetet med Varumärket. 
 
När det gäller varumärket så hoppas BS kunna få med 
Max Lauritsen eller någon annan från SISU på 
styrelsemötet i april för att informera om hur arbetet 
med det projektet kan drivas. 
 

g) Ungdomskommittén AB rapporterar att 5-manna juniorer spelats i 
Olofström. Fem lag från fyra distrikt deltog. 
 
Jessica Göransson från ungdomskommittén 
medverkade tillsammans med Peter Gyllhag på 
Breddidrottsforum på Bosön. 
 
AB rapporterar att Hans E Olsson, Fröslunda BGK av 
kommittén blivit utsedd till Årets Ungdomsledare. 
 

g) Tävlingskommittén 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE rapporterar att Mixed-SM 2010 kommer att spelas i 
Alelyckan i Göteborg. En förfrågan har gått till 
västsvenska distriktet om att även förlägga Tjejfemman 
till samma anläggning eftersom det numera är vanligt 
att dessa båda tävlingar går på samma anläggning. 
 
Arbetet med förslaget att lägga om division tre och fyra 
till distriktsserier pågår. 
Beslutades att Täko till distriktsträffen på årsmötet ska 
ta fram ett diskussionsunderlag för att utröna 
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distriktens vilja att ta över organisationen av dessa 
serier. 
 

h) Tekniska kommittén SP rapporterar att tio domare kommer att medverka på 
domarkonferensen i Örebro den 28 februari till den 1 
mars. 
 
Kommittén kommer att ha ett möte dagen innan då 
bland annat en mall för besiktning av MOS-
anläggningar kommer att arbetas fram. 
 

i) Utbildningskommittén 
 

Fanns inget att rapporetera. 

8. Avstämning inför årsmötet 
 
 
 
 

Beslut: 

PG rapporterade skriftligt vilka företag och 
organisationer som tillfrågats att vara med på 
seminarierna på lördagen. En föreläsare har ställt 
ekonomiska anspråk. PG önskar styrelsens syn på detta. 
 
Beslutades att delegera beslutet om ekonomisk 
ersättning till PG som, inom fastlagd budget, får avgöra 
vilken ersättning föreläsarna ska ha. 
 

9. VM 2011 SM rapporterar att något bolag ännu inte är bildat men 
som förberedelse för detta har ett bankkonto öppnats. 
 
En träff kommer att ske mellan representanter för 
Tantogårdens BGK och SBGF den 25 februari i 
Stockholm. 

10. Övriga frågor Fanns inga övriga frågor. 
 

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

 
 
 
 
 
Mötessekreterare Mötesordförande 
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____________________________ _____________________________ 
Bengt Svensson Stig Pettersson 
 
 
Justeras 
 
 
__________________________________ 
 
Lennart Ekbäck 
 


