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Närvarande: 
 
 
 
Ej närvarande: 

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

 

Plats 

 

Kvibergs Idrottscenter, Göteborg 
 

 
 
 
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 PM föreslås bli till justerare. 
 

Beslut: Beslutades att välja PM 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. Lägesrapport årsmötet 
 
 

Beslut: 

Peter Gyllhag (PG) har skriftligt delgivit styrelsen ett 
förslag till program 
 
Beslutades att AF kontaktar PG för att göra upp det 
slutliga programmet för årsmötet. Programmet ska 
presenteras på nästa styrelsemötet 
 

6. Ekonomisk rapport. Genomgång 
av bokslut 

SM rapporterade att resultatet för 2008 blev ett 
överskott på 280 138 kr. Bokslutet är reviderat. 
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Revisorn är inte klar med sin rapport men har 
muntligen till BS meddelat att han inte har några 
anmärkningar mot redovisningen eller styrelsens 
arbete. Dock kommer han i ett PM till styrelsen att 
påpeka att attestrutinerna bör ses över. 
 

Beslut: Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten. 
 
 

7. Kommittérapporter   
a) VU  

 
VU har inte haft något möte. 
 

b) GS/kansli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 

 
 

BS rapporterade följande angående klubbarna: 
• Tomelilla BGK har lagts ned. 
• Östersunds BGK har en svår ekonomisk 

situation vilket gör att klubben riskerar läggas 
ner. 

• Motala BGK har lämnat SBGF. Klubben finns 
kvar men bedriver ingen verksamhet för 
tillfället. En lösning på deras problem med 
anläggningen kan eventuellt göra att 
verksamheten återupptas. 

• Falu BGK har lagt ner. Överskjutande medel 
(ca 5000 kr) har donerats till SBGF. 

• Karlskoga BGK och Kristinehamns BGK slås 
ihop till Östra V MGK. Östra V har sökt inträde 
i förbundet. Ännu är inte de två klubbarna 
formellt nedlagda. 

• Hallstavik MGK (som tidigare var medlem i 
SBGF) har återupptagit sin verksamhet och sökt 
inträde i förbundet. Ansökan är godkänd och 
sänd till RF för registrering. 

 
Beslutades att SP ska ta kontakt med Östersund BGK 
för att utröna ifall SBGF på något vis kan assistera i 
den uppkomna situationen. 
 
BS rapporterade att SBGF idag har 6872 medlemmar 
(en ökning med 80 st på ett år) och 2719 licensierade 
spelare (en minskning med 665 st). 108 klubbar är 
anslutna till SBGF (en minskning med fyra). 
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BS rapporterade att RF nu kommer att ta betalt för de 
gamla systemen n3admin och Förbundet Online. RF:s 
IT-avdelning har stora kostnader för att dels utveckla 
och drifta ett nytt system och samtidigt underhålla ett 
gammalt. 
 
Kostnaden under 2009 kommer att bli 40 000 kr. 
 
BS rapprterade att Nifo AB sagt upp sitt 
banbyggaravtal och är från och med januari 2009 inte 
längre en auktoriserad banbyggare. 
 
 

c) Sportkonsulenten PG rapporterade att : 
• Intresseanmälningar till Bangolfinstruktörs-

projektet börjar komma in från föreningar. Ett 
påminnelsebrev till utvalda föreningar kommer 
att gå ut enligt önskemål från 
ungdomsledarträffen. 

• En namnlista har tagits fram på aktiva tjejer i 
åldern 13-20 år. Dessa har fått en inbjudan till 
ett tjejläger i Eskilstuna 18-19 april. Karin 
Wiklund och Anders Olsson kommer att 
medverka som ledare under detta läger. 

• PG:s arbete består främst av planering av 
bangolfinstruktörerna och just nu årsmötet. 

 
d) Sportchef / Landslagskommitté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Strandberg rapporterade skriftligt att: 
• Boende är bokat för hela truppen till NM i 

Tammerfors. Övrig planering beräknas vara 
klar till mitten av februari. 

• Två svenska U23-landslag reser till Simbach 
11-15 februari. Tävlingen spelas inomhus på 
EB. 

• JS kommer att närvara vid WMF:s tekniska 
kommittés möte i Odense 30-31 januari. 

• VM 2011: Banbygget flyter på enligt plan. 
• JS och Anders Olsson har nyligen gått steg 4 

”Prestationsutveckling genom kommunikation” 
Steg 5 går i mitten av mars. Pierre Zetterlund 
har i januari genomgått steg 2. 
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Beslut: 

• JS har under december månad haft ett möte med 
Liselotte Ohlsson som ansvarar för 
elitidrottsstödet. Elitplan och elitidrottsstöd 
2009 diskuterades. 

 
WMF kommer att ha en workshop angående MOS-
regler i samband med TC-mötet i Odense. 
 
Beslutades att JS ska vara svensk representant på detta 
möte och att SM ska ta kontakt med JS för att diskutera 
de svenska ståndpunkterna. 
 

e) Internationella kommittén 
 

 
 

SM rapporterade att WMF ska ha en Mediakonferens i 
Frankfurt. SBGF:s mediakommitté ska vara medar-
rangörer till konferensen och lägga upp ett program. 
Svenska reprentanter blir Hans Olofsson och Per 
Olsson. 
 
SM rapporterade att Junior-VM inte, som planerat, 
kommer att spelas i Moskva. Eventuellt kommer 
tävlingen att flyttas till Sochi (också i Ryssland) men 
inget är ännu beslutat. 
 
BS rapporterar att WMF nu uppfyllt WADA:s krav i 
antidopingarbetet. Det innebär att sju svenska spelare 
idag gör vistelserapportering i ett internetbaserat 
datasystem som heter ADAMS. De tolv bästa spelarna i 
dam och herrrankingen i världen kommer att avkrävas 
vistelserapportering för att man ska kunna utföra 
dopingkontroller utanför tävlingar. 
 
BS rapporterar att Slovakien tagit tillbaka sin ansökan 
att arrangera Oldtimers-EM 2010. EMF uppmanar sina 
medlemsländer att aktivt arbeta för att hitta en ny 
arrangör. 
 

f) Ungdomskommittén Ungdomskommittén har haft ett möte med 
ungdomsledare från fem distrikt. Mötet rapporteras ha 
varit positivt och präglats av en kreativ anda. PG har 
utlovat rapport från mötet. 
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5-manna juniorer för distriktslag kommer att spelas i 
Olofström. Många distrikt har deklarerat avsikt att delta 
men ännu har inga anmälningar kommit in rapporterar 
PG. 
 
AF efterlyste en mera tydlig linje i placering av 
arrangemang som genomförs av Ungdomskommittén. 
Det gäller både på vilka underlag som tävlingarna ska 
spelas på samt ett rullande distriktsschema i likhet med 
det som finns för övriga förbundsarrangemang. 
 

g) Tävlingskommittén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 
 
 
 

Beslut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommittén har omorganiserats. LE har lämnat över 
administrationen av de nationella tävlingarna till TD. 
LE kommer i fortsättningen i kommittén att ansvara för 
HCP Online samt regelfrågor. 
 
PM rapporterar att nio lag dragit sig ur seriespelet och 
fyra nya har anmälts. 
 
Diskuterades förslaget att göra om division tre och fyra 
till distriktsserier som administreras av distikten.  
 
Beslutades att Täko ska arbeta vidare med förslaget. 
Arbetet ska ske i samarbete med distrikten. 
Målsättningen är att ett beslut ska kunna tas med sikte 
på ett genomförande till 2010. 
 
Beslutades att i samband med att spelordningen i 
Svenska Serien 2009 publiceras så ska information gå 
ut om att det kan bli aktuellt med distriktsserier 2010. 
 
LE rapporeterade att samtliga mästerskap 2009 och 
2010 är klara med undantag av Svenska Cupen 2010 
och Mixed-SM 2010. 
 
Styrelen har tidigare beslutat att sanktionsavgifter för 
nationella tävlingar ska baseras på antalet deltagare i 
tävlingarna. Täkos förslag är följande: 
 
Sanktionsavgift per deltagare i utomhustävlingar är 30 
kr per spelare dock max 2500 kr per tävling. Vid 
mixed-tävlingar är sanktionsavgiften 30 kr per par. I 
inomhustävlingar är sanktionsavgiften 10 kr per 
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Beslut: 
 

 

deltagare dock max 2000 kr per hall och säsong. Ingen 
avgift tas ut för ungdomar. 
 
Beslutades enligt förslaget. 
 
 

h) Tekniska kommittén SP rapporterar att förberedelserna fär året 
domarkonferens pågår. I samband med konferensen 
kommer ett tekniskt möte att avhållas. 
 
SP lämnade en rapport från besiktningen av Vinslövs 
inomhusanläggning. Ett antal åtgärder måste göras 
innan Mixed-SM kan spelas. Bland annat är 
genomgångarna för små på några banor. TK har 
överlämnat besiktningsprotokollet till Täko för 
information. 
 

i) Utbildningskommittén 
 
 
 

 

Kommittén arbetar med en ny uyppdelning av arbetet 
mellan AF och Malin Löf. Det saknas dock en tredje 
kraft inom kommittén. 
 
Arbete pågår med att i sambarbete med PG arrangera 
seminarier inför årsmötet i Hässleholm. 
 
AF rapporterar att det finns ett stort intresse för 
utbildningar på klubbnivå där antingen en förening 
eller flera föreningar samarbetar om utbildningar. 
 
AF diskuterade arvodet för föreläsare som idag är 950 
kr per dag. Han kommenterade att det bör höjas till 
1100. Frågan togs aldrig upp till beslut. 
 
 

j) Mediakommittén 
 

BS rapporterade att Mediakommittén haft ett möte i 
Kungälv 081211.  
 
På mötet meddelade Hans Bergström att han lämnar 
kommittén för att koncentrera sig på minigolfnews.com 
som han startat tillsammanst med Martin Lundell, John 
Mittler och Erik Tiekstra. 
 
Kommittén ska skicka två representanter till WMF:s 
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mediamöte. Se internationella kommittén. 
 
Carl-Johan Spetz kommer att ta fram underlag för nya 
bangolfbroschyrer. 
 
Planeringen för bevakningen av samtliga större 
tävlingar för bangolf.se och Bangolf-tidningen 
färdigställdes. 
 
Mediakommittén har i samarbete med BS gjort en 
enkät som togs fram till Svenska Cupen. Enkäten 
efterlyste synpunkter på förbundets hemsida. Detta är 
ett led i en förstudie som görs inför övergången till en 
ny hemsida. Ett drygt 50-tal svar kom in på enkäten. 
 
Kommittén beslutade att VM 2011-loggan i 
fortsättningen ska vara med på alla pressreleaser som 
skickas ut. 
 

8. Fastställande av styrelens förslag 
till budget 

Beslut: 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 
 
 

Beslut: 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 

 
 
Beslutades att fastställa budgeten enligt bilaga 1. 
Budgeten ger ett underskott på 111.050 kr. 
 
I samband med budgetbehandlingen godkändes ett 
antal nya projekt: 
 
Beslutades att i samarbete med RF/SISU påbörja 
arbetet med att utveckla bangolfens varumärke. 
Projektstart är satt till hösten 2009. 
 
Beslutades att i samarbete med SISU anordna en 
tjejträff, förmodligen på Bosön, där ca tio tjejer ska 
träffas för stt diskutera frågan varför det finns så få 
tjejer i banogolfen som spelare och ledare samt att 
komma med förslag till åtgärder för att förbättra 
situationen. 
 
Beslutades att stödja en nystartad hemsida - 
spelaminigolf.se som ska göra det enklare att söka 
banor att spela på för allmänheten. SM kommer att på 
årsmötet och i andra sammanhang att försöka få 
frivilliga bidrag från föreningar för att täcka kostnaden 
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på 25 000 kr. 
 

9. Fastställande av verksamhetsplan 
2009 

Beslut: 
 
 

Beslut: 

 
 
Beslutades att BS utifrån budgeten tar fram en 
verksamhetsplan för 2011 
 
Beslutades atrt samtliga kommittéer ska inkomma med 
en verksamhetsplan för 2011 till planeringskonferensen 
hösten 2010. Denna verksamhetsplan ska gälla 2011 
men även ha ett längre perspektiv.. 
 

10. Behandling av inkomna 
motioner. 
 
 
 
 

Beslut: 
 
 

 

En motion har inkommit. Motionär är Fröslunda BGK. 
Motionen består av två delar. Dels en uppmaning om 
att uppföljningen av projekten inom Idrottslyftet bör bli 
tydligare samt att projektet Bangolfinstruktörer ska 
läggas ner. 
 
Beslutades att avslå motionen. Styrelsen anser precis 
som motionären att det är viktigt att det görs en öppen 
och tydlig redovisning av hur medlen från Idrottslyftet 
fördelas. Motionen har dock inte något konkret förslag 
till hur hur den nuvarande redovisningen ska ändras. En 
redovisning som styrelen anser vara just öppen och 
tydlig. Den andra delen i motionen avslås helt. 
Bangolfinstruktörer är ett prioriterat område som 
styrelsen anser har gett positiva effekter under det år 
projektet genomförts. SM ges i uppdrag att formulera 
styrelsens yttrande. 
 

11. Styrelsens förslag till årsmötet 
 

Beslut: 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 

 
 
Beslutades att föreslå en förändrad distriktsindelning 
enligt bilaga två. Effekten blir att föreningarna i 
Värmland förs över till Mellansvenska distriktet och att 
föreningarna i Västmanland förs över till Bergslagen. I 
övrigt är distriktsindelningen oförändrad. Beslutet 
gäller omedelbart efter årsmötet. 
 
 
Beslutades att föreslå att distriktsindelningen ska 
skrivas in i förbundsstadgarna. 
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Beslut: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 

 
 
Förslag angående avgifter för 2010 
 
Beslutades att föreslå följande: 
 
Licensavgiften höjs med 20 kr till 170 kr 
Prenumerationsavgiften för medlemmar höjs med 10 kr 
till 120 kr och för icke medlemmar med 10 kr till 170 
kr. 
 
Föreningsavgiften höjs med 200 kr till 2 200 kr. 
 
Beslutades att föreslå oförändrade arvoden för styrelse 
och kommittéledamöter för 2009. 
 

12 Utmärkelser 
Beslut: 

 
 

 
Beslutades att utdela följande utmärkelser: 
 
Årets SM-klubb:  
Uppsala BGK 
 
Stora Grabbars Märke:  
Jenny Erlandsson, BGK Laxen 
Marcus Larsson, Uppsala BGK 
Roy-Ingvar Strandh, Tantogårdens BGK 
 
SBGF:s stora förtjänsttecken: 
Ulla Nilsson, Eskilstuna BGK 
 
SBGF:s hederstecken: 
Gunnar Andersson, Djulö BGK 
 
SBGF:s förbundsnål: 
Bengt Braesch Andersen, BGK AK 98 
Ellinor Ekbäck, BGK AK 98 
Lennart Ekbäck: BGK AK 98 
Bengt Åke Bergström, Fröslunda BGK 
Hans Lagerkvist, Fröslunda BGK 
Leif Ohlsson, Fröslunda BGK 
Hans E Olsson, Fröslunda BGK 
 
Dessutom utdelas 25 förbundsdiplom 
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13. Bildande av bolag för VM 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 
 
 

Beslut: 

Diskuterades formerna för att arrangera VM 2011. 
Styrelsen var överens om att ett aktiebolag är den bästa 
formen för att dela risker och för att skilja VM-
arrangemanget från förbundets övriga verksamhet. 
 
Styrelsen anser att revisor i bolaget bör vara förbundets 
nuvarande auktoriserade revisor. Den ekonomiska 
målsättningen med bolaget ska vara att göra minst ett 
nollresultat och att bolaget ska läggas ner när VM är 
avslutat. Satsade medel återbetalas då till aktieägarna 
och eventuellt överskott fördelas lika mellan ägarna. 
 
Styrelsens förslag till vilka som ska representera SBGF 
i bolagets styrelse fastställs på kommande styrelsemöte. 
 
På dagordnngen på kommande styrelsemöten ska alltid 
finnas med en punkt där det rapporteras från VM-
bolaget. 
 
Beslutades att ge SM och BS i uppdrag att tillsammans 
med Tantogårdens BGK bilda ett aktiebolag som ska 
handha VM 2011. 
 
Beslutades att SBGF:s ägarandel ska vara 50 procent 
och att förbundet ska gå in med 100 000 kr i bolaget. 
 

14. Öviga frågor Fanns inte några övriga frågor 
 

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

 
 
 
Mötessekreterare Mötesordförande 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Bengt Svensson Stig Pettersson 
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Justeras 
 
 
__________________________________ 
 
Per Mattsson 
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Bilaga 1: 
 
Budget för 2009-01-28 
 Kostnad Intäkt
Ungdoms/juniorkommittén   
5-manna junior                               11 000                                   3 600  
Rekrytering                               50 000                                  50 000  
5-manna distrikslagstävling inomhus                                 9 000                                    4 800  
U-SM + 3-manna klubblag                                 6 000                                         -  
Ungdomsledarträff                                 9 000                                    9 000  
Skolprojekt                                15 000                                         -  
Tjejläger                               47 000                                  44 800  
Ungdomsläger                                56 000                                  59 000  
Bangolfinstruktörer                             305 000                                305 000  
Plattformen                               15 000                                         -  
Distriktsungdomsläger                                       -                                         -  
Kommittéverksamhet                               13 500                                         -  
Totalt                           536 500                             476 200  
 
Tävlingskommittén 
Svenska serien                             162 000                                604 000  
SM Lag                                 9 850                                  51 000  
SM & Mixed SM                                 9 000                                    6 000  
Tävlingar/Nationella                                       -                                138 500  
Tjejfemman                               13 600                                   8 800  
HCP-Online                               81 850                                         -  
Kommiteverksamhet                               29 400                                         -  
Totalt                           305 700                             808 300  
 
Landslagskommittén 
NM                             132 710                                         -  
Nationscup juniorer                               47 500                                         -  
EM juniorer                             193 930                                         -  
U23 Landskamp                               49 700                                         -  
Landslagsläger                               18 000                                         -  
Nationscup seniorer                                       -                                         -  
VM seniorer                             170 180                                         -  
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Utbildning Bosön                               20 000                                         -  
Höstläger, Bosön                               28 000                                  20 000  
EM Oldtimers                             212 220                                         -  
Juniorläger                                       -                                         -  
UK Verksamhet                               18 000                                         -  
Kommittéverksamhet                               55 000                                         -  
Totalt                           945 240                               20 000  
 
Kansli 
Kansli i Göteborg                             673 000                                  63 000  
Kansli i Eskilstuna                             520 000                                306 000  
Sportchef                              267 000                                         -  
Förvaltning                             319 000                             1 967 000  
Totalt                        1 779 000                         2 336 000  
 
Internationella kommittén 
Kommittéverksamhet                               10 000                                         -  
Totalt                             10 000                                         -  
 
Utbildningskommittén   
Utbildning Syd                               14 100                                    6 000  
Utbildning Väst                                 5 200                                    4 800  
Utbildning Mellan                                       -                                         -  
Utbildning Öst                                 9 300                                    4 800  
Utbildning Bergslagen                                       -                                         -  
Utbildning Norr                                       -                                         -  
Utbildningskonferens                               26 000                                         -  
Utbildningsmaterial                                 6 500                                    9 300  
Unga Ledare                               26 000                                  26 000  
Centrala utbildningar                               56 800                                         -  
Fortbildning årsmötet                                 5 500                                         -  
Kommittéverksamhet                               22 800                                         -  
Totalt                           172 200                               50 900  
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Mediakommittén 
Media exponering 9000 0
VM Odense 8000 0
Nyhetsbrev 0 0
Tidningen Bangolf 318000 305000
WMF-möte 4000 0
Kommitéearbete 9000 0
Totalt                           348 000                             305 000  
 
 
Tekniska Kommittén 
Domarkonferens                               25 550                                         -  
Besiktningar                               45 850                                  96 000  
Material                                 7 840                                    5 500  
Kommittéverksamhet                               25 570                                         -  
Totalt                           104 810                             101 500  
 
Utvecklingskommittén 
Bygga varumärke 28000 28000
Tjejträff 22000 22000
spelaminigolf.se 25000 25000
Föreningsambassadörer 5000 0
Säsongsuppstart 14500 12000
Kommitéearbete                                       -                                         -  
Totalt                             94 500                               87 000  
 
Summa SBGF gemensamt               4 295 950                4 184 900 
 
Budgeterat resultat -111 050 
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Bilaga 2 
 
Proposition angående distriktsindelning 
 
Styrelsen föreslår 
 
att följande distriktsindelning skrivs in i stadgarna 
 
Sydsvenska Bangolfförbundet omfattar: Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs 
län och Jönköpings län 
Västsvenska Bangolfförbundet omfattar: Västra Götalands län och Hallands län 
Mellansvenska Bangolfförbundet omfattar: Värmlands län, Örebro län, Södermanlands län, 
Östergötlands län samt Södertälje kommun i Stockholms län 
Östsvenska Bangolfförbundet omfattar: Uppsala län, Gotlands län och Stockholms län 
Bergslagens Bangolfförbund omfattar: Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län 
samt Älvkarleby kommun i Uppsala län. 
Nordsvenska Bangolfförbundet omfattar: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens 
län, och Norrbottens län  
 
Konsekvenserna av ovanstående är att föreningarna i Värmland flyttar till Mellansvenska 
distriktet samt att föreningarna i Västmanlands län flyttar till Bergslagen. 


