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Närvarande:

Ej närvarande:

Stig Pettersson (SP, ordf.), Anna Boldt (AB), Per Mattsson (PM), Andreas
Feuk (AF), Peter Johansson (PJ), Malin Löf (ML), Thomas Damberg (TD),
Bengt Svensson (BS, adj.), Jan Strandberg (JS adj § 2d-14)

Said Morell (SM) Camilla Forslund (CF)

Plats: Scandic Hotell Nord, Uppsala

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:

AF önskade lägga till en punkt om uppföljning av
verksamhetsplanen.

Beslutades att lägga till AF:s punkt som nr 12 och i
övrigt godkänna föredragningslistan

3. Val av justerare PJ föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja PJ till att justera protokollet.

4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Beslut:

Föregående mötesprotokoll behandlas.

Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.

Åtgärdslistan gicks igenom.

Utförda punkter avfördes från listan.

6. Ekonomisk rapport. BS presenterade resultatet för perioden januari –
augusti.

7. Kommittérapporter
a) VU Fanns inget att rapportera

b) GS/kansli BS rapporterar:
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IdrottOnline
Arbetet med att lägga upp ett nytt licensregister och
synkronisera detta med HCP Online pågår. Det
kommer inte att fungera på samma sätt som det
licensregister som idag finns i Klubben Online. En stor
skillnad är att licenser alltid måste godkännas av
förbundet i IdrottOnline och att ingen licens kan läggas
upp utan att spelaren först registrerats som medlem i
föreningen. Den senaste saken är i linje med de krav
man bör ställa på en förening men det gör också
hanteringen långsam.

Empir har blivit kontaktade för att anpassa HCP
Online till det nya systemet. De har lämnat en offert.
Offerten anger ett fast pris på drygt 160 000 kr eller
löpande räkning som både kan bli billigare eller dyrare
än ovanstående.

Denna summa motsvarar i stort sett en månads
heltidsarbete från Empirs sida.

Diskuterades hur vi hanterar offerten.

Ett antal möjliga vägar angavs:

1. Förhandla med Empir om priset.
2. Undersöka med RF om det finns möjliga bidrag.

Det är RF som tvingar oss till denna ändring det är
inte vi som frivilligt går in i den.

3. Undersöka vad det kostar att lägga hela
licenshanteringen i HCP Online för att i få kontroll
på licensregistret.

Beslutades att BS ska jobba vidare med detta och vid
behov ta hjälp av Hans Bergström och/eller ML för att
avgöra rimligheten i olika alternativ.

BS rapporterade från generalsekreterare och
distriktschefsträffen i Linköping.

En fråga som kom upp där var SM-veckan. 2011
kommer den att gå i Halmstad och har just blivit
annonserad. För 2012 och 2013 har det diskuterats



Svenska Bangolfförbundet

Organisation Datum Dokument
Styrelsen 25-26 september 2010 Protokoll

SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2011-02-21 Sidan 3 av 9

Beslut:

städer som Stockholm, Uppsala och Jönköping.
Besked om detta kommer den 15 oktober i år.

BS rapporterade från ett möte han och SM haft med
Peter Gyllhag. Mötet handlade om framtiden för
Idrottslyftet och formade sig även som ett
medarbetarsamtal.

PG uttryckte önskemål om att styrelsen åter går in och
ser över de arbetsuppgifter han har och uppdaterar
befattningsbeskrivningen.

AF ställde frågan ifall det finns lämpliga kandidater till
RF:s förtjänsttecken. AF ansåg också att vi bör
undersöka statuterna för Prins Bertils och Prinsessan
Lilians forn för att se ifall det finns stipendier att söka.

Beslutades att BS undersöker ovanstående och
informerar på hemsidan om möjligheten att söka.

c) Sportkonsulenten PG:s rapport behandlas under Idrottslyftet.

d) Sportchef/landslag JS rapporterade:

Två femteplatser i lag på EM är inte godkänt. Inte
heller att ingen svensk spelare tog sig vidare från första
omgången i det individuella cupspelet.

Förklaringen till det magra resultatet är framförallt att
det var många nya och orutinerade spelare i år.

Det positiva är att de unga spelarna skaffat sig
välbehövlig rutin till hemma-VM 2011. Då kommer
förmodligen några av de äldre mera rutinerade spelarna
att satsa på landslaget igen. Detta kan ge en bra mix av
spelare till VM i Stockholm.

På Junior-VM tog herrarna brons och damerna blev
femma. Damerna hämmades kraftigt av att laget inte
hade med sig någon reserv. När spelet inte stämmer för
en av tjejerna och hon inte kan byta så drar gärna
resultatet iväg åt fel håll.
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Beslut:

SP rapporterar om en fjärdeplats för damerna och en
femteplats för herrarna i lagspelet i Oldtimers-EM.
Individuellt var den bästa placeringen en tredjeplats av
Jan-Åke Persson.

Förhållandena var extrema med mycket regn och när då
svenskarna kom lite senare än flera andra lag så kände
de sig inte färdigtränade när spelet började.

JS har haft kontakt med Malmö BGK om att arrangera
OT-EM 2012 eller 2013. Klubben säger sig vara
intresserad men söker en partner i projektet.

Beslutades att JS ska ta förnyad kontakt och rapportera
på nästa styrelsemöte. Därefter kan det bli aktuellt att
gå vidare med andra klubbar.

BS rapporterade från GS och distriktschefträffen att
landslagsstödet för 2011 ska vara klart den 11/11.
Innan dess ska dialoger ha genomförts med samtliga
förbund. På mötet rapporterades också om de
betydande samarbetssvårigheterna som finns mellan RF
och SOK i besluten om fördelningen av pengar.

PM ställde en fråga om talangutvecklingsprojektet som
skulle genomföras under 2011. JS svarar att ännu har
inget gjorts inom projektet bland annat eftersom det
inte kunnat göras helt klart vilka spelare som skulle
ingå. Tanken var från början att U23-landslaget skulle
ingå i talanggruppen men flera av dem kom sedan att
ingå i landslaget och föll då enligt JS utanför ramen.
Projektet kommer enligt JS att aktiveras under hösten.

JS rapporterade från EMF:s kongress. Den största
frågan var ifall två mästare skulle utses på
mästerskapet. En som var slagspelsmästare och där det
byggde på resultatet efter lagspelet och en cupmästare.
Samtliga länder utom Sverige och Italien röstade för
förslaget som ser ut att bli verklighet nästa år på de
tävlingar där EMF arrangerar.
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e) Internationella kommittén BS rapporterar att han nu tagit över bevakningen av att
de bangolfare som finns i den internationella testpoolen
också lämnar sin vistelserapportering i tid. Fyra
svenskar igår i testpoolen.

f) Mediakommittén

Beslut:

På GS och distriktschefskonferensen hölls en
föreläsning om sociala mediers frammarsch och
betydelse. Med den föreläsningen som utgångspunkt
föreslår BS att förbundet lägger upp en sida på
Facebook för att snabbt få ut nyheter till intresserade
bangolfare.

Beslutades enligt förslaget. BS ansvarar för att det blir
gjort.

AF ställde frågan om styrelsens möjligheter att lämna
replik i Bangolftidningen ifall det förekommer kritik
mot hela styrelsen eller mot enskilda ledamöter. Detta
bör vara naturligt. BS kontaktar redaktören och kollar
så att den möjligheten alltid kommer att finnas.

g) Utvecklingskommittén Diskuterades Tjejträffen. Det finns i årets budget ingen
direkt ekonomisk möjlighet att följa upp träffen. De
som varit med såg också betydande svårigheter när det
gällde möjligheterna att på detta vis antalet tjejer inom
bangolfsporten.

h) Ungdomskommittén AB rapporterar att kommittén haft ett telefonmöte den
1 september.

Utdrag ur protokollet från telefonmötet:
 Ungdoms-SM ska gå i Skoghall 2011.
 5-manna juniorer spelas i MunktellArenan 19-

20 februari.
 En ungdomsledarträff kommer att hållas i

Stockholm den 23-24 oktober.
 5-manna ungdom spelas i Vänersborg den 6-7

november.
 Priset till årets junior har delats ut till Frida

Elmdahl.
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i) Tävlingskommittén

Beslut:

Beslut:

Frågan om MOS i seriespelet har diskuterats i Täko.
Kommittén anser inte tiden vara mogen för att ha
seriespel på MOS. Dock anser man att föreningar som
enbart har MOS ska anses ha en anläggning och inte
behöva betala banhyra då deras hemmaspel förläggs på
någon annan klubbs bana.

I tävlingsbestämmelserna står uttrycket ”Fullt utbyggd
serie”. Vad som menas med detta begrepp är dock inte
helt klart. Täko kommer att förtydliga.

Diskuterades en skrivelse från Anders Nilsson
angående Svenska Serien och distriktsserierna. TD
läste upp de frågor som Anders ställt och styrelsen
enades om svaren på frågorna.

Skrivelsen gav upphov till diskussion om behovet av att
samla distriktens tävlingsansvariga för att utvärdera
första året efter omläggningen av serierna.

Beslutades att Täko undersöker möjligheten att
förlägga ett möte samtidigt som varumärkesmötet och
ungdomsledarträffen den 23-24 oktober.

Diskuterades SM 2011. OT-SM och SM har bytt vecka
med varandra. Detta har fått konsekvensen enligt
många att SM hamnar för tidigt. Semestrarna har inte
börjat för många och tävlingen kolliderar dessutom
med Skoghalls internationella betongtävling.

Beslutades att tillfråga Växjö ifall det är möjligt att
flytta SM till den 13-16 juli . Det skulle innebära att
SM och OT-SM spelas samma vecka. Ifall Växjö BGK
inte har några invändningar beslutar styrelsen att flytten
ska göras.

j) Tekniska kommittén En ny revidering av regelboken som gäller bandelen
har påbörjats.

I övrigt pågår löpande arbetsuppgifter såsom
banbesiktningar och domartillsättningar.
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k) Utbildningskommittén AF och MF har hållit ett kommittémöte innan styrelsen
samlades den 25/9. Ett protokoll tillställdes styrelsen.

AF och ML refererade till protokollet och rapporterade
att 21 ungdomar är anmälda till Unga Ledare-kursen i
Stockholm den 15-17 oktober.

Utbildningskonferensen kommer att hållas i Stockholm
den 23-24 oktober.

7. Idrottslyftet

Beslut:

Peter Gyllhag har lämnat en rapport om årets
idrottslyftsprojekt med betoning på Bangolf-
instruktörer.

Färre föreningar sökte BGI detta år jämfört med förra.
PG tror att det kan bero på att vi ställde större krav på
föreningarna vad gällde utbildningen av deras
ungdomsledare.

PG efterlyste en diskussion i styrelsen om framtida
inriktning på Idrottslyftet.

Angående fördelningen av Idrottslyftets
föreningsmedel 2010/2011 beslutades att PG tar fram
ett förslag som sedan beslutas av VU på ett
telefonmöte.

8. VM 2011 BS och JS rapporterade om förberedelserna för VM
2011. Betongbanorna kommer att färdigställas full ut
under hösten. Det handlar om att åtgärda sättningar och
sprickor och att måla hela anläggningen. Området för
EB-banorna kommer att färdigställas under våren då
jord och gräs kommer att läggas mellan banorna.

JS, BS och SM har haft ett möte dels med Human
Event och dels internt där åtgärdslistor gåtts igenom för
att säkerställa att allt ska vara klart i tid till VM.

9. Årsmötesplats
Beslut: Beslutades att 2011 års årsmöte ska hållas i Stockholm.

Tanken är att det ska hållas på det hotell som kommer
att vara huvudhotell för VM-arrangemanget.
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10. Kommittésammansättning

Beslut:

Rolf Tronäss har meddelat att han lämnar sitt uppdrag
som ledamot i Tävlingskommittén.

Diskuterades möjliga ersättare. TD kontaktar aktuella
kandidater.

Anders Nilsson i Kristianstad har visat intresse av att
ingå i mediakommittén.

Beslutades att BS kontaktar Anders och erbjuder
honom en plats i kommittén.

11. Info om regeländringar Täko kommer att tillställa styrelsen förslag till
regeländringar innan planeringskonferensen.

12. Uppföljning av
verksamhetsplan

Beslut:

Beslut:

Beslut:

AF anser att uppföljningen av verksamhetsplanen är
bristfällig och utarbetandet av densamma lämnar en del
i övrigt att önska

Beslutades att verksamhetsplanen ska följas upp på
varje styrelsemöte.

Beslutades att varje kommitté själv ska skriva sin
verksamhetsplan för att infoga i årsberättelsen.

Beslutades att se över möjligheten att göra en rullande
femårs verksamhetplan/visionsdokument.

13. Övriga frågor

Beslut:

Riksidrottsforum kolliderar i år med planerings-
konferensen. Det är olyckligt att SBGF inte medverkar
på denna så i stort sett samtliga övriga förbund är
representerade. Det finns ingen möjlighet att skicka
någon från styrelsen eller från kommittéerna utan ifall
någon ska åka så måste det bli någon utanför denna
krets.

Diskuterades lämpliga namn.

BS fick i uppdrag att kontakta personer enligt en lista
styrelsen tagit fram.
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Beslut

Diskuterades uppföljningen av ekonomidiskussionerna
från förra styrelsemötet. På något sätt bör kommittéerna
ges ramar inom vilka de kan lägga förslag. Styrelsen
vill uppmuntra kreativitet med förslag samtidigt som
kommittéerna bör veta var den rimliga gränsen går för
utgifterna.

Diskuterades uppdraget styrelsen fått från
förbundsmötet om att senarelägga årsmötet.

Beslutades att ge BS och Täko i uppgift att undersöka
de praktiska konsekvenserna av att lägga förbunds-
mötet första söndagen i april månad

14. Mötets avslutande Ordförande Stig Pettersson avslutade mötet och tackade
de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Peter Johansson


