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Närvarande: 
 
 
 

 

Ej närvarande: 

Stig Pettersson (SP, ordf.), Anna Boldt (AB) (§1-7), Thomas Damberg 
(TD), Per Mattsson (PM), Andreas Feuk (AF), Camilla Forslund (CF), 
Malin Löf (ML), Peter Johansson (PJ), Bengt Svensson (BS, adj.), Jan 
Strandberg (JS, adj. §1-6)  
 
Said Morell (SM),  

 

Plats 

 

Scandic Sergel Plaza, Stockholm 
 

 
 
 
1. Mötet öppnas 

 
Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och 
förklarar mötet öppnat. 
 
 

2. Föredragningslistan Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS. 
 

Beslut: Beslutades att godkänna föreliggande förslag till 
föredragningslista. 
 

3. Val av justerare TD föreslås bli till justerare. 
 

Beslut: Beslutades att välja TD till att justera protokollet. 
 

4. Genomgång av föregående 
protokoll samt åtgärdslistan 

Beslut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föregående mötesprotokoll behandlas.  
 
Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll. 
 
Åtgärdslistan: 
 
Punkt 4: Revidering av landslagsbudgeten. JS 
informerade om att kronans försvagning har gjort det 
svårt att hålla budgeten men att ännu inga kontakter 
tagits mellan kassören och landslagsledningen. Punkten 
står kvar och tas upp på nästa styrelsemöte 
 
Punkt 5: Revidering av attestrutiner i ”Styrelsearbete 
och beslutsordning”. AF och BS föreslog följande 
formulering: ”Ordförandens kostnader attesteras av 
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Beslut: 
 

Beslut: 

kassören. Kassörens kostnader attesteras av 
ordföranden. Generalsekreterarens och övriga 
anställdas kostnader attesteras av ordförande eller 
kassör. Kostnader som hänförs till kommittéernas 
verksamhet attesteras av ordförande, kassör eller 
kommittéansvarig som är medlem av styrelsen” 
 
Beslutades att godkänna ovanstående attestordning. 
 
Beslutades att ge AF och BS i uppdrag att göra en 
större genomgång av dokumentet ”Styrelsearbete och 
beslutsordning”. Arbetet ska vara klart till 
planeringskonferensen. 
 
Övriga utförda punkter avfördes från åtgärdslistan. 
 

5. Ekonomisk rapport 
 
 

Beslut: 
 
 

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden 
januari till mars. 
 
Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten 
 
 

6. Kommittérapporter   
a) VU  

 
VU har inte haft något möte. 
 

b) GS/kansli 
 

 

BS rapporterar om medlemsutvecklingen över ett år. 
Antalet licensierade spelare har minskat med knappt 
20 procent på ett år. Det totala antalet medlemmar har 
dock ökat med två procent. 
 

c) Sportkonsulenten Peter Gyllhag rapporterade skriftligt om de projekt han 
varit engagerad i under våren. Det har framförallt varit 
lägerverksamhet i distrikten och ett centralt tjejläger. I 
övrigt är det arbetet med att planera projektet med 
bangolfinstruktörer som upptagit sportkonsulentens tid. 
 

d)Sportchef/landslag 
 

JS rapporterar från NM i Tammerfors. Det blev guld i 
samtliga lagklasser samt i alla individuella klasser 
förutom herrklassen där guldet gick till Finland. 
 
JS rapporterade att VM-banorna i Tantogården kommer 
att vara klara i början på juni. JS har tillsammans med 
Hans Olofsson arbetat med sponsorer och 



 

Svenska Bangolfförbundet 

   
Organisation Datum Dokument 
Styrelsen 25-26 april 2009 Protokoll 
 
 

SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2009-05-15 Sidan 3 av 6 

sponsorupplägg för VM. Bland annat tillsammans med 
företaget Sports & Brands som har stor erfarenhet av 
idrottssponsring. 
 
JS har gått på en kurs på Bosön som heter 
”Prestationsutveckling genom kommunikation” och är 
nu anmäld till steg 6 och 7 av den kursen. Enligt JS är 
detta en mycket bra kurs och han söker ett forum för att 
dela med sig av alla kunskaper han fått. 
 
JS kommer att den 3 juni presentera bangolf under tre 
timmar på Bosön inför en grupp av mentala rådgivare. 
 

e) Utbildningskommittén 
 
 
 
 

 

AF rapporterar: 
• En förbundsdomarkurs planeras under 

sensommaren. 
• Utbildningsmaterialet har genomgått en mindre 

revidering för att anpassas till de regeländringar 
som gjorts. Efter att revideringen av regelhäftet 
är gjort kommer en större förändring av 
materialet att göras. 

• AF efterlyser ytterligare en person till 
kommittén. Helst en person utanför styrelsen så 
att arbetet kan spridas på många händer. 

 
f) Tekniska kommittén 
 

 

SP rapporterar: 
• Domaruttagningarna till seriespel och nationella 

tävlingar är klara 
• Besiktningarna är igång. Från och med nu gäller 

att banorna ska besiktigas vart tredje år. I år är 
första gången som banor besiktigas enligt 
WMF:s krav på att det endast ska vara tre år 
mellan besiktningarna. 

 
g) Internationella kommittén BS rapporterar att han hjälpt WMF med att få fram 

ledamöter till de olika kommittéer som ska arbeta med 
anti-doping. Eftersom Sverige är ett av de stora 
länderna inom WMF så bör vi hitta en eller flera som 
kan sitta med i någon av kommittéerna. BS uppmanade 
styrelsen att försöka komma fram med namn. 
 

h) Mediakommittén BS rapporterar att Per Olsson och Hans Olofsson lett en 
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media workshop i Frankfurt. Båda två var imponerade 
över hur långt flera andra länder kommit med sitt 
mediaarbete. Kommittén kommer att ha ett möte i 
Kungälv den 29 april för att diskutera hur vi kan dra 
nytta av de erfarenheter som kom fram under mötet i 
Frankfurt.  
 
Ett exempel på en mycket bra presentation av bangolf 
är en tysk film om bröderna Erlbruch och VM i 
Canegrate 2007. Filmen visades av JS.  
 

i) Ungdomskommittén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 

AB rapporterade att rekryteringsaffischer är framtagna 
och dessa har distribuerats till föreningar som deltar i 
bangolfinstruktörsprojektet. 
 
Ett tjejläger där bland annat Anders Olsson och Karin 
Wiklund varit instruktörer har hållits i Eskilstuna. 
Lägret blev mycket lyckat. 
 
En enkät kommer att gå ut angående upplägget, bland 
annat med antalet varv, på USM. 
 
Diskuterades ifall Ungdomskommittén eller Tekniska 
Kommittén ska ansvara för att ta ut domare och 
förbundsrepresentanter till USM. 
 
Beslutades att Tekniska Kommittén ska ta ut dessa 
funktionärer även på ungdomstävlingar. 
 

j) Tävlingskommittén Fanns inget att rapportera 
 

k) Utvecklingskommittén 
 
 
 

Beslut: 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 

Diskuterades Tjejträffen som ska hållas under hösten 
under ledning av en processledare från SISU. AB har 
haft kontakt med SISU angående detta. 
 
Beslutades att AB och CF ska ingå i projektgruppen 
som ska förbereda genomförandet av Tjejträffen 
 
Diskuterades varumärkesprojektet. Max Lauritzson 
från SISU hade tidigare på dagen presenterat hur ett 
sådant projekt kan läggas upp. 
Beslutades att PM, TD, SM och BS tillsammans ska ta 
fram förslag på personer som ska inbjudas att medverka 



 

Svenska Bangolfförbundet 

   
Organisation Datum Dokument 
Styrelsen 25-26 april 2009 Protokoll 
 
 

SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2009-05-15 Sidan 5 av 6 

i de inledande träffarna för att utveckla bangolfens 
varumärke. Gruppen ska även tillsammans med SISU 
ta fram en lämplig helg för första mötet. 
 

7. Årets ungdom. Förslag till ny 
utmärkelse 
 
 

Beslut: 
 

En av de auktoriserade banbyggarna CW Golf Service 
har föreslagit och är beredda att sponsra ett pris till 
Årets Ungdom.  
 
Beslutades att ett sådant pris ska instiftas. Beslutades 
att ungdomskommittén ska ta fram kriterierna för årets 
ungdom. Styrelsen anser att varje år ska det delas ut till 
både en pojke och en flicka. Ungdomskommitténs 
förslag ska presenteras på styrelsemötet i september. 
 

8. Riksidrottsmötet 
 
 

Beslut: 
 
 

Beslut: 
 

 

Diskuterades Riksidrottsmötet som ska hållas i Visby i 
mitten av maj. 
 
Beslutades att SBGF ska stödja Riksidrottsstyrelsens 
förslag till en samlad elitsatsning. 
 
Beslutades att SBGF ska stödja det förslag som ligger 
till ett förändrat SF-bidrag. Det står dock SBGF:s 
delegater AF och SP fritt att stödja ett eventuellt 
motförslag ifall de bedömer att detta skulle vara bättre 
för SBGF. 
 

9. Mötesplan 2009-2009 
 

Beslut: 

SP presenterade sitt förslag till mötesplan. 
 
Godkändes ordförandens förslag till mötesplan. Platser 
kan eventuellt justeras. 
 

10 VM 2011 
 
 
 
 
 
 

 

BS rapporterade 
• Aktiekapitalet är inbetalt och bolaget 

”Minigolf-VM 2011 AB” kommer att bildas 
inom kort. 

• BS kommer att vara VD och projektledare 
• Förhandlingar pågår med Hans Olofsson/ 

Swedish Putting AB om att han ska ansvara för 
sponsring och events inför och i samband med 
VM. 

 
11. Övriga frågor Diskuterades att en konferens för SDF-ordföranden 
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Beslut: 

borde hållas i samband med utbildningskonferensen i 
början på oktober. Eftersom en övergång till 
distriktsserier även är aktuell så borde även 
tävlingsansvariga i distrikten vara med. 
 
Beslutades att ge utbildningskommittén i uppdrag att ta 
fram ett förslag till program och budget för en sådan 
konferens. Detta ska vara klart till styrelsemötet i maj 
månad. 
 

12. Mötets avslutande SP avslutade mötet och tackade de närvarande för visat 
intresse. 

 
 
Mötessekreterare Mötesordförande 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Bengt Svensson Stig Pettersson 
 
 
Justeras 
 
 
__________________________________ 
Thomas Damberg 
 


