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Närvarande:

Ej närvarande:

Torgny Lagerkvist (TL, ordf.), Thomas Damberg (TD) §10-22, Andreas
Feuk (AF), Pauli Kuikka (PK), Lars Josefsson (LJ), Per Mattsson (PM),
Malin Löf (ML), Hans Bergström (HB), Bengt Svensson (BS, adj.), Jan
Strandberg (JS, adj.), Jan-Åke Persson (JÅP, adj.)
Anna Boldt (AB),

Plats: Novotel, Göteborg

1. Mötet öppnas Ordförande TL hälsar de närvarande välkomna och
förklarar mötet öppnat.

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

Beslut: Föredragningslistan godkändes

3. Val av justerare PM föreslås bli justerare.

Beslut: Beslutades att välja PM till att justera protokollet.

4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan

Beslut:

Föregående mötesprotokoll behandlas.

Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.

Åtgärdslistan behandlades.

Punkt 8: Diskuterades ”tvådomarsystemet”.
Punkten ajournerades till punkt 19 på dagordningen
”Beslut om regeländringar”

Punkt 20: Diskuterades framtiden för
banbyggaravtalen. HB och BS redogjorde för
diskussioner med Nifo och City Golf. Båda företagen
har olika åsikter om hur avtalen borde vara utformade
eftersom deras inställning till bangolf som sport är
skild.

Något färdigt förslag finns inte. HB och BS fortsätter
att arbeta med frågan.
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Punkt 21: Kompensation till deltagare i seriespel ifall
domarna uteblir. PK rapporterade att TK diskuterat
frågan och kommit fram till att lämna den utan åtgärd
med motiveringen att kostnaden för domaren är ringa i
sammanhanget. Det är viktigare att skapa rutiner för det
inte inträffar.

Diskuterades att införa en automatisk påminnelse till
domarna i HCP Online.

Övriga utförda punkter avfördes från listan.

5. Inför planeringskonferensen BS presenterade programmet för årets
planeringskonferens.

6. Ekonomisk
rapport/budgetuppföljning

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden
januari till oktober samt en prognos för helåret.

7. Kommittérapporter

- Ungdomskommittén

- Sportkommittén

- Utvecklingskommittén

- Mediakommittén

LJ rapporterade:

3-manna ungdom har spelats i MunktellArenan på EB-
banan. Samtliga distrikt var representerade vilket var en
positiv följd av att antalet spelare gått från fem till tre i
varje lag.

JS rapporterade att Sara Karlsson nominerats till
Idrottsgalan. Hon vann inget pris men JS kommer att
fortsätta att nominera lämpliga kandidater när sådana
finns.

ML rapporterar att en utbildningskonferens genomförts
i Södertälje under oktober månad.

En fortbildning för för förbundsomare har också
genomförts. Ett av momenten var att bekanta sig med
BAMS.

HB rapporterade att han gått ut med en efterlysning för
att få intresserade till mediakommittén. Diskuterades
olika namn. Inget beslut fattades. HB kommer att
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fortsätta arbetet med att hitta ledamöter till kommittén

8. Årsmötet

Beslut:

BS presenterade offerter från hotell i Stockholm och
Uppsala för årsmötet.

Beslutades att årsmötet ska hållas i Uppsala men att BS
ska ta in offerter på mera centralt belägna hotell.

9. Skrivelse från VSBGF angående
obetalda avgifter

Beslut:

Beslut:

Beslut:

VSBGF har i en skrivelse begärt att Warbergs MGK
ska stängas av från verksamheten och deras
spelarlicenser avslutas då de inte betalat avgiften till
VSBGF. Det kunde konstateras att klubben inte heller
betalat årets medlemsavgift inklusive licens och
tidningsavgifter.

En påminnelse inkluderande ett meddelande om att
licenserna avslutas ifall avgiften inte är betald innan
den 15:e november har gått ut till Warberg. Den 16:e
november kunde konstateras att avgiften inte var
betald.

Beslutades att avsluta Warbergs licenser och inte
aktivera de igen förrän det betalat skulden till VSBGF
och SBGF.

Beslutades dessutom att BS tar kontakt med RF:s
jurister för att undersöka det stadgeenliga i beslutet.

Beslutades att ge TL i uppdrag att kontakta Warberg
för att hjälpa dem att lösa deras problem i samarbete
med annan styrelseledamot i VSBGF.

10. Avregistrering av föreningar
som inte betalat medlemsavgiften.

Beslut:

BS informerade att Trelleborgs BGK samt BGK A-
team inte betalat medlemsavgiften för 2011 och 2012.

Beslutades att utesluta dessa föreningar om inte
avgiften inkommit senast 121231.

11. Förbundskapten juniorlands-
laget

Erik Gustafsson har lämnat sitt uppdrag som förbunds-
kapten för juniorlandslaget. JS har i uppdrag att föreslå
en ny kapten.

Diskuterades olika namn.
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Beslut: Beslutades att så fort JS har klart med en ny kapten så
ska ett VU-möte sammankallas som tar beslutet att
tillsätta den nye kaptenen.

12. Landslagsstödet 2013 JS rapporterade att landslagsstödet 2013 kommer att
uppgå till 220 000 kr. Ansökan om riktat stöd till Filip
Johansson och Sara Karlsson kommer att sökas.

Landslagsstödet är i fara eftersom regeringen inte
tillstyrkt extra anslag till RF för elitstödet. Så stödet
från 2014 och framåt är osäkert.

En annan nyhet är att stödets fokus kommer att skiftas
från landslag till riktat stöd mot enskilda utövare.
Därför har landslagsstödet sänkts under 2013.

13. Europacupen 2014 VSBGF genom TL och Said Morell hade lyckats lösa
att vi får tillgång till Nordstan i Göteborg för
Europacupen 2013.

Tyvärr blev arrangemanget tilldelat ett annat land.

TL kommer tillsammans med Said Morell att
undersöka möjligheten att förlägga ett annat
arrangemang till Nordstan.

14. RF:s stöd till SBGF 2013 och
principer för framtiden

BS rapporterade att SBGF får sänkt bidrag 2013 med
28 000 kr.

Det går att söka särskilda stimulansbidrag relaterade till
arbete med ”Idrotten Vill” och Internationell
representation.

RF:s nya bidragsmodell till SF är nu implementerad.
Modellen bygger på klubbar, medlemmar och
aktiviteter i form av LOK-stöd och utbildningstimmar.

15. Idrottslyftet 2013-2015 BS rapporterade om Idrottslyftet för perioden 2013-
2015.

Några förändringar:
- Gäller åldrarna 7-25
- 50 % ska fokuseras på att behålla ungdomar i
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idrotten
- Samverkan mellan idrotter och organisationer

utanför idrotten uppmuntras.

LJ, JÅP opch BS har tillsammans tagit fram en plan för
SBGF:s arbete med Idrottslyftet  under den kommande
treårsperioden. Planen har sänts till RF och vi vänter på
återkoppling.

16. Rapport från möte med SISU
Riks.

BS har medverkat på ett möte med SISU Riks. SISU
har nu omorganiserats och alla förbund har nu en
ingång till SISU. Vill vi ha utbildningsaktiviteter
genomförda i hela landet behöver vi inte kontakta alla
aktuella SISU-distrikt utan detta arbete görs av SISU
Riks. Sedan måste vi hjälpa till att öppna dörrarna i
klubbarna.

17. Mediafrågor

Beslut:

Beslut:

Diskuterades inkomna offerter från olika tryckerier på
bangolftidningen inklusive ett komplement till
tidningen i form av en klickbar PDF.

Beslutades att BS ska presentera fullständiga underlag
på styrelsemötet i januari och då ska beslutet fattas om
vi ska byta tryckeri.

Diskuterades Martin Lundells förslag om att ta hand
om annonsförsäljningen på bangolfsnack mot att han
inte tar arvode för att handha forumet.

Beslutades enligt förslaget. BS informerar ML om att
skatt och arbetsgivareavgifter måste dras från
provisionen ifall ML inte har ett företag att fakturera
från. SBGF förbehåller sig rätten att godkänna
annonsörerna.

18: Varumärkesarbetet
Beslut: Baserat på presentationen från temakvällen på

planeringskonferensen beslutades att ge JÅP klartecken
att fortsätta projektet.

Närmast på listan står att ta fram den grafiska
manualen.
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19: Beslut om regeländringar

Beslut:

Beslut:

Beslut:

Diskuterades tvådomarsystemet. Det vill säga att en
domare kan delta i en tävling han själv dömer förutsatt
att domarens klass är färdigspelad eller att den ännu
inte startat.

Det står idag inskrivet i reglerna att man kan döma på
detta sättet.

Beslutades att regeln står fast men att en anpassning av
HCP Online måste göras.

Beslutades att BS undersöker kostnaden för
anpassningen i HCP Online.

TD meddelade att Täko behövde ytterligare tid att
färdigställa förslaget till regeländringar.

Beslutades att Täko innan den 1 januari ska ha lämnat
sina förslag till regeländringar till styrelsen.

Diskuterades Tekniska Kommitténs förslag till
förtydligande och regeländringar.

Det mest genomgripande förslaget var att inrätta en ny
kategori domare ”mästerskapsdomare”.

Efter diskussion beslutades att skicka tillbaka förslaget
till TK för förtydligande. Detta gäller även några andra
punkter i förslaget som behöver förklaras eller
omformuleras.

Även TK:s förslag ska vara styrelsen tillhanda senast
den 1/1 för beslut den 26/1.

20. Budgetram för 2013
Beslut: Beslutades att lägga en budget som balanserar över

åren 2012 och 2013. Det vill säga om 2012 ger ett
överskott så kan en minusbudget läggas med
motsvarande belopp 2013.

21. Övriga frågor HB bad om tillstånd att göra specifikation och
offertförfrågan på ”Minigolfappen”.
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Beslut:

Beslut:

Beslut:

Beslutades enligt förslaget.

ML ville ha godkännande på de utbildningar som ska
genomföras i början på 2013 så att inbjudningar kan
skickas ut.

Beslutades enligt förslaget.

JS ville få tillstånd att planera för U23-landskampen
2013 och därmed få godkännande på den budgetposten.

Beslutades att ge JS grönt ljus för att skicka ett U23-
landslag till Tyskland

22. Mötets avslutande Ordförande Torgny Lagerkvist avslutade mötet och
tackade de närvarande för visat intresse

Mötessekreterare Mötesordförande

____________________________ _____________________________
Bengt Svensson Torgny Lagerkvist

Justeras

____________________________
Per Mattsson


