
Svenska Bangolfförbundet

Organisation Datum Dokument
Styrelsen 12-14 november 2010 Protokoll

SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2010-12-17 Sidan 1 av 7

Närvarande: Stig Pettersson (SP, ordf.), Anna Boldt (AB), Per Mattsson (PM), Andreas
Feuk (AF), Peter Johansson (PJ), Malin Löf (ML), Thomas Damberg (TD),
Said Morell (SM) Camilla Forslund (CF), Peter Gyllhag (PG, adj) Bengt
Svensson (BS, adj.), Jan Strandberg (JS adj § 7-11)

Plats: Hotell City samt MunktellArenan, Eskilstuna

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 föredragningslistan

3. Val av justerare TD föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja TD till att justera protokollet.

4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Beslut:

Beslut:

Föregående mötesprotokoll behandlas. AF önskade få
tillagt till protokollet i § 7 b att förfrågan om lämpliga
kandidater till RF:s förtjänsttecken ska läggas på
hemsidan samt att det också ska informeras på
hemsidan om Prins Bertils och Prinsessan Lilians fond i
samma forum.

CF påpekade att spelplatsen för 5-manna ungdom var
felaktig och önskade få detta korrigerat.

Beslutades att göra de angivna ändringarna och i övrigt
godkänna protokollet.

Åtgärdslistan gicks igenom.

Beslutades att från och med 2012 ska förbundsmötet
hållas första söndagen i april månad. Ifall denna söndag
infaller under påskhelgen så ska förbundsmötet
tidigareläggas med en vecka.

Övriga utförda punkter avfördes från listan.
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5. Inför planeringskonferensen PG presenterade programmet för planerings-
konferensen.

6. Ekonomisk rapport. SM presenterade resultatet för perioden januari –
oktober. BS har gjort en resultatprognos och den slutar
på ett underskott på mellan 100 000 och 150 000 kr.
Detta ska jämföras med det budgeterade underskottet
på 188 000 kr.

7. Kommittérapporter
a) VU

SP rapporterade att VU haft två möten. Det ena hölls
”per capsulam” via e-mail och behandlade fördelningen
av Idrottslyftets föreningsbidrag för 2010-2011.

Det andra mötet var ett telefonmöte som tog beslut om
en alternativ väg att hämta uppgifter från IdrottOnline
för HCP Online.

Båda beslutsprotokollen förevisades styrelsen.

b) GS/kansli Fanns inget att rapportera

c) Sportkonsulenten PG:s rapporterade att han arbetat med utvärderingarna
från Bangolfinstruktörsprojektet. Dessa utvärderingar
bifogades i underlaget till styrelsen. Överlag har det
fungerat bra med årets instruktörer som fått mycket
beröm från klubbarna.

I övrigt har PG deltagit på ungdomsledarträffen på
Lidingö samt på ett ungdomsläger i Vänersborg med 18
deltagare.

d) Sportchef/landslag JS rapporterade:

Ett landslagsläger med en liten grupp spelare har hållits
på Bosön. Lägret var sponsrat av Svenska Spel.

U23-landskampen kommer att spelas i Eskilstuna.
Datum är inte klart men det lutar åt att det blir den 12-
13 mars. Det är heller inte klart ifall det blir på filt eller
EB. Spel på filt skulle förmodligen innebära att det
traditionella upplägget skulle behöva ändas.
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NM kommer inte att spelas under 2011. Det finns dock
ett intresse från Lettland att arrangera 2012 på en
inomhusanläggning.

JS har inte fått besked från Malmö ifall de är
intresserade av att arrangera Oldtimers-EM 2013 eller
2014. Därmed avskrivs den föreningen som möjlig
arrangör.

JS håller på att formera en talanggrupp på sju spelare.
De har fått förfrågan och JS avvaktar svaren innan
gruppen slutligen formeras.

Ett riktat stöd till fyra spelare på totalt 67 000 kr har
beviljats ur RF:s elitidrottsstöd. Exakta utformningen
av stödet ska diskuteras med berörda spelare.

e) Internationella kommittén SM rapporterar att vid WMF:s kongress i Stockholm i
augusti 2011 kommer SM och Kjell Henriksson att
lämna WMF:s styrelse. Hans Bergström har visat
intresse för att kandidera till en styrelsepost vilket
skulle innebära att Sverige även i fortsättningen har
representation där vilket är viktigt. Hans Bergström har
uttryckt ett önskemål att få hjälp av BS med vissa
uppgifter i samband med detta ifall han blir invald i
styrelsen.

f) Mediakommittén BS rapporterar att Anders Nilsson är tillfrågad om han
vill ingå i kommittén. Anders har tackat nej till en
ordinarie plats i kommittén men en överenskommelse
har gjorts om att han ska vara adjungerad till
kommittén.

g) Utvecklingskommittén Fanns inget att rapportera. TD kommer på
planeringskonferensen att göra en dragning kring
arbetet med varumärket.

h) Ungdomskommittén AB rapporterar att 5-manna ungdom spelats i
Vänersborg med fem deltagande lag.

En ungdomsledarkonferens har hållits på Lidingö.
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i) Tävlingskommittén TD rapporterar att Täko gjort en komplettering av
seriespelsreglerna vad avser vad som kan räknas som
en fullt utbyggd serie. En sjulagsserie ska i detta fall
räknas som en åttalagsserie och således betraktas vara
en fullt utbyggd serie.

Diskuterades det ej genomförda mötet med distrikten
angående uppföljningen av den nya seriesepels-
indelningen.

Konstaterades att de kan vara önskvärt att ha ett sådant
möte kommande verksamhetsår. Ett sådant möte bör
budgeteras. Styrelsen anser att distrikten bör ta sina
egna kostnader för mötet.

j) Tekniska kommittén SP föredrog de små justeringar som förelåg i spelregler
och banskisser.

k) Utbildningskommittén AF rapporterar att en utbildningskonferens hölls den
23-24 oktober på Lidingö.

Arja Törnhall har bjudits in till planeringskonferensen
och hon kommer eventuellt att erbjudas plats i
kommittén.

AF rapporterar att kommittén har fått en förfrågan om
att anordna en domarutbildning i Norge.

8. Årsmötet PG rapporterar att kungörelsen om tidpunkt och plats
för årsmötet publiceras i Bangolf nr 6. Årsmötet
kommer att hållas i Stockholm och utgångspunkten är
att hålla det på Clarion Skanstull. Vi avvaktar dock
ännu de förhandlingar Human Event gör med hotellet
för att göra det till huvudhotell för VM.
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9. Beslut om regeländringar

Beslut:

Beslut:

TD föredrog de förslag till regeländringar som förelåg:

Beslutades att lägga ner 10-manna SM och ersätta
tävlingen med Svenska Cupen på filt för fyramannalag.
Täko utarbetar mera detaljerade tävlingsregler. Den nya
tävlingen kommer inte att få SM-status initialt.

Tillägg till Antidoping och alkoholreglerna utarbetade i
samarbete med Tekniska kommittén.

Beslutades att införa följande regler.

Kapitel 7 – Doping och/eller alkoholpåverkan
Konsekvenser för lag

7.1 Alkoholpåverkad spelare i lag exkl. serielag
Laget diskvalificeras.

7.2 Alkoholpåverkad spelare i serielag
Laget förlorar poängen och får dagens högsta resultat
plus 20 slag. Detta gäller samtliga matcher som
spelaren deltagit i under dagen.

7.3 Dopad spelare i lag exkl. serielag
Laget diskvalificeras.

7.4 Dopad spelare i serielag
Laget förlorar poängen och får spelomgångens högsta
resultat plus 20 slag. Detta gäller samtliga matcher i
aktuell spelomgång.

10. Budgetram för 2011

Beslut:

Beslut:

Beslut:

Budgeten kommer att fastställas på ett styrelsemöte i
januari.

Beslutades att avvakta årets resultat innan en
budgetram fastställs.

Beslutades att U23-landskampen ska genomföras.

Beslutades att domarkonferensen ska genomföras.
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Beslut: Beslutades att de utbildningar som är planerade innan
budgeten formellt fastställs ska genomföras.

11. VM 2011 JS förevisade en ritning på det tänkta eventområdet och
rapporterade från sitt senaste möte med Human Event
då även Anders Wahlström och Max Lauritzson från
SISU medverkade för att synkronisera varumärkes-
arbetet. JS beskrev hur Human Event planerar att
marknadsföra evenemanget. Alla detaljer var ännu ej
klara men ett grundkoncept kunde presenteras.

Förhandlingar med Clarion Skanstull om att vara
huvudhotell för VM är ännu inte avslutade.

WMF:s sportchef Gerhard Zimmermann har haft ett
möte med ansvariga för VM. Då diskuterades bland
annat möjligheten att använda Bangolf Arenas mobila
resultatsystem under VM. Gruppen hade ett möte med
Lars Isberg och ett antal mobiler har nu beställts för
ändamålet.

12. Övriga frågor

Beslut:

Beslut:

Beslut:

Beslut:

Diskuterades den informella grupp som bildats och som
idag behandlar och tar beslut i frågor som berör HCP
Online.

Beslutades att gruppen ska ha befogenhet att besluta
om att justera PAR på banor samt spelares HCP.

Beslutades att gruppen alltid ska ha en medlem som är
ledamot i Täko. Denne ska vara gruppens ordförande.

Beslutades att gruppens medlemmar ska vara Lennart
Ekbäck (Täko), Hans Bergström, Anders Nilsson och
Lars Ekström

Diskuterades att PJ bör vara ledamot i någon kommitté.

Beslutades att till åtgärdslistan föra att SP till nästa
styrelsemöte föreslår vilken kommitté PJ ska vara
ledamot av.
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13. Mötets avslutande Ordförande Stig Pettersson avslutade mötet och tackade
de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Thomas Damberg


