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Närvarande: 

 

 

Ej närvarande: 

Hans Bergström (HB), Stig Pettersson (SP), Said Morell (SM), Lennart 
Ekbäck (LE), Kari Kuneinen (KK) Andreas Feuk (AF), Anna Boldt (AB), 
Per Mattsson (PM) Adjungerade Bengt Svensson (BS), Jan Strandberg (JS) 
 
Lisbeth Ellström (LiE) 

Plats: Telefonmöte 
 

 
1. Mötet öppnat 

 
Ordförande Hans Bergström öppnade mötet 
 

2. Godkännade av 
föredragningslista 

 

Beslut: Föredragningslistan godkändes. 
 

3. Val av justerare  
Beslut: PM valdes att justera protokollet. 

 
4. Genomgång av föregående 
mötesprotokoll samt åtgärdslistan. 

 
Beslut: 

 
 
 
 

Styrelsemötesprotokollet från den 27-28 januari gicks 
igenom. 
 
Beslutades att godkänna protokollet. 
 
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 27-28 januari 
gicks igenom.  
 
Utförda punkter avfördes från listan. 
 

5. Rapporter och skrivelser 
 
 
 
 
 
 
 
 

BS rapporterade från SISU Idrottsutbildarnas rådslag 
den 12 februari som han medverkade på tillsammans 
med SP. 
 
SISU får nu pengar direkt från utbildnings-
departementet och inte som tidigare genom Folkbild-
ningsrådet. Det innebär att det frysta anslag som 
tidigare delats ut på 70 miljoner kronor per år nu ökats 
till 140 miljoner. På rådslaget diskuterades hur 40 av 
dessa 140 miljoner ska användas 2007. SISU:s 
förbundsstyrelses förslag som också i stort delades av 
specialidrottsförbunden var att de skulle användas till 
en särskild utbildningssatsning som ska inkludera: 
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• Utbildning av ledare och tränare 
• Utbildning av organisationsledare 
• Hjälp till SF med att utveckla 

utbildningsstrategier 
• Kvalitetssäkring av SISU:s arbete (inte minst en 

likriktning över hela landet) 
 
SP rapporterade från en dopingkonferens han och LE 
medverkat i. Bangolfens regler har blivit lindrade. 
Landslagsspelare och elitseriespelare ska anmäla bruk 
av dopingklassade läkemedel men behöver inte göra 
vistelserapportering. Övriga bangolfare kan lämna 
intyg i efterhand. 
 
BS rapporterade att Valberedningens ordförande 
meddelat att de har problem att hitta någon kvinnlig 
kandidat till styrelsen. Ett upprop har gått ut på 
hemsidan och via mail till samtliga föreningar. 
 

6. Ekonomisk rapport/budget-
uppföljning 

 

BS meddelade att någon uppföljning av januari månad 
ännu inte gjorts. Första ekonomiska rapporten för året 
kommer att presenteras på styrelsemötet i samband 
med årsmötet. 
 

7. Kommittérapporter 
 

 

7.1 VU Inget fanns att rapportera 
 

7.2 GS/Sportkonsultnet 
 
 

Beslut: 

BS rapporterade att att Bangolftidningens redaktör via 
mail meddelat att han önskar lämna sitt uppdrag.  
 
Beslutades att ge VU i uppdrag arbeta fram en lösning 
på redaktörsfrågan och rapportera till styrelsen vid 
nästa styrelsemöte. 
 
BS rapporterade att Empir meddelat att under vecka nio 
och tio kommer en ansträngning att göras för att rätta 
till buggar och andra problem i HCP Online vi påtalat. 
Empir har också kommit in med förslag till nytt avtal 
som ska gälla från och med i år. HB och BS har  
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diskuterat avtalet och förhandling med Empir kommer 
att inledas vecka tio. 
 
BS rapporterade att den 15 februari hade förbundet 
6400 medlemmar varav 3500 licensierade. 
 

7.3 Internationella kommittén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 

HB rapporterar att: 
• EM för oldtimers 2009 kommer att spelas i 

Portugal 
• ännu finns ingen arrangör för EM 2008 
• han deltog på ett möte i Lorsch, Tyskland där 

samordning mellan EMF och WMF diskuterats. 
 
HB rapporterade också att VM i Italien diskuterades på 
mötet i Lorsch. Tävlingen marknadsförs av ett 
kommersiellt bolag som nu är besvikna på det gensvar 
deras ansträngningar har gett bland bangolfnationerna. 
Bland annat saknas många spelarpresentationer. 
Bolaget har skrivit avtal med TV-kanaler och fått in 
artiklar i stora italienska tidningar. Förutsättningar för 
ett intressant och välbevakat VM finns. Bangolfen bör 
nu svara upp mot detta. 
 
Diskuterades Sveriges ansökan om VM 2011. SM 
meddelade att något positivt gensvar inte kunnat fås 
från Göteborg angående en permanent bana på en 
attraktiv plats. Stockholm däremot har lämnat ett mera 
positivt besked. Senast den 20 april måste en komplett 
ansökan lämnas in till WMF. Denna ansökan ska 
innehålla arrangerande lokal förening, spelplats och 
underlag. 
 
Beslutades att inriktningen på styrelsens arbete ska 
vara att VM ska gå i Stockholm. Internationella 
kommittén ansvarar för att en ansökan ska ligga klar 
innan mars månads utgång. 
 

7.4 
Sportchef/Landslagskommitté 

JS rapporterar att en U23-landskamp spelats i Lorsch i 
Tyskland med ett bra resultat för Sverige. Sveriges 
båda lag kom tvåa och fyra. Individuellt blev Charlotte 
Ryner bästa dam och Johan Nilsson bäste herre. 
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JS rapporterar att SBGF tilldelats elitidrottsstöd från 
RF och att han nu tittar på hur stödet ska disponeras. 
En landslagssamling kommer att göras på Bosön den 
31 mars till 1 april. 
 
Till Nationscupen i Italien kommer Sverige att försöka 
resa med två lag. Omdisponeringar i landslag-
kommitténs budget kommer att göras för att detta ska 
bli möjligt. 
 
SP meddelar att ett landslagsläger kommer att försöka 
genomföras för oldtimers. Just nu tittar man på hur 
detta ska kunna finansieras med egenavgifter. 
 
Nya prover på landslagskläder från H2O har kommit. 
Även de marinblå byxorna finns med. En 
sammanställnng av hur mycket som ska beställas 
kommer att ligga klar innan årsmötet. Leveranstid är 
fyra till sex veckor och trycket ombesörjs av SBGF 
efter leverans. 
 
JS meddelar att en artikelserie om betongspel skriven 
av olika landslagsspelare har börjat utformas. I Bangolf 
nr 1/2007 kommer den första delen att publiceras. 
 

7.5 Media & 
Utvecklingskommittén 
 

Beslut: 

Diskuterades Minigolf Open Standard och den 
broschyr som ska tas fram för att informera föreningar 
om MOS. 
 
Beslutades att HB ska kalla till telefonmöte i 
kommittén för att besluta hur arbetet ska bedrivas för 
att broschyren ska kunna färdigställas under våren. 
 

7.6 Ungdomskommittén AB rappoterar att 5-manna lag för juniorer spelats i 
Jönköping. På grund av snöstormen i Sydsverige 
ställde endast tre lag upp. Mellansvenska vann före 
Västsvenska med Nordsvenska på tredje plats. 
 

7.7 Idrottsutskottet PM rapporterar att att en ny version av seriespels-
programmet kommer. Det finns lag som hoppat av och 
spelplatser har flyttats.  
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LE rapporterar att ett nytt förslag till upplägg av 
SverigeTouren finns på internremiss i IU. Inom ett par 
veckor ska ett färdigt förslag finnas framme. 
 
LE rapporterar att HCP Online-gruppen haft ett 
telefonmöte. Protokoll kommer att skickas ut till 
styrelsen inom kort. 
 
LE underströk att mästerskapstävlingar 2008 ska vara 
ansökta innan den 1 juni. Ifall inte distrikt som står i tur 
att arrangera har ansökt står det fritt för resten av landet 
att ansöka. 
 

7.8 Teknisk utveckling SP meddelar att årets domarkonferens genomförts. På 
grund av sjukdom och dåligt väder blev det ett ganska 
stort manfall. 
 
På domarkonferensen beslutades att föreningar ska ha 
sitt senaste besiktningsprotokoll tillgängligt vid 
tävlingar. Domaren ska kunna gå in och se ifall några 
förändringar gjorts på banorna sedan senaste 
besiktningen. 
 

7.9 Utbildningskommittén AF meddelade att Utbildningskommittén kommer att 
följa noga de förändringar som görs på SISU centralt i 
och med det ökade anslaget. Detta kan påverka SBGF:s 
utbildningsverksamhet positivt. 
 
AF rapporterade också att en kurs i hantering av media 
genomförts i Kristianstad med Anders Nilsson som 
föreläsare. Kursen var mycket intressant men tyvärr så 
kom inte målgruppen, det vill säga elitserieklubbarna, 
till kursen. 
 

8.Godkännande av 
verksamhetsberättelse 
 

Beslut: 
 
 
 

 

 
 
 
Beslutades att godkänna förelagda 
verksamhetsberättelse 

9. Godkännande av ekonomisk  



 

Svenska Bangolfförbundet 

   
Organisation Datum Dokument 
Styrelsen 26 februari 2007 Protokoll 
 
 

Styrelsemöte  Utskriftsdatum: 2007-03-09 Sidan 6 av 7 

berättelse 
Beslut: 

 
Beslutades att godkänna den ekonomiska berättelsen. 

10. Fastställande av styrelsens 
förslag till årsmötet 
 

Beslut: 
 
 

 
 
 
Beslutades att fasstställa styrelsens förslag om 
oförändrade avgifter för 2008. 
 

11. Godkännande av 
verksamhetsplan 

 
 
 

Beslut: 

Diskuterades verksamhetsplanen för 2007. AF ansåg att 
till kommande år bör verksamhetsplanen vara mera 
genomarbetad samt ha fler målsättningar som är 
mätbara. 
 
Beslutades att godkänna verksamhetsplanen för 2007. 
 

14: Avstämning inför årsmötet. 
 

BS meddelade att av de 22 inbjudna gästerna så har 
tolv tackat ja till jubileumsmiddagen. 
 
Övriga frågor kring bland annat toastmaster på festen 
vidarebefordras till Peter Gyllhag som skickar en 
lägesrapport till styrelsen under vecka nio. 
 

15. Övriga frågor HB meddelade att han blivit kontaktad av Svenska 
Dagbladet i en rundringning angående Riksiidrotts-
styrelsens ordförandes arvode. HB:s svar på enkäten 
var att han inte fann något anmärkningsvärt i att RF 
står för 90 procent av hennes lön i form av ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst. 
 

16. Mötets avslutande Ordförande HB avslutde mötet och tackade de 
närvarande för visat intresse. 

 



 

Svenska Bangolfförbundet 

   
Organisation Datum Dokument 
Styrelsen 26 februari 2007 Protokoll 
 
 

Styrelsemöte  Utskriftsdatum: 2007-03-09 Sidan 7 av 7 

 
 

Mötessekreterare Mötesordförande 

  
Bengt Svensson Hans Bergström 
 

Protokolljusterare 

 

  

  
Per Mattsson 
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