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Motion avseende föreningsavgiften kopplat till LOK-stöds rapportering 
 Bangolfklubben Linjen föreslår att förbundsmötet 2022 beslutar,  
 
att föreningsavgiften till SBGF differentieras så att föreningar som rapporterat statligt 
lokalt aktivitetsstöd (Lok-stöd) under minst en av de senaste fyra perioderna får en lägre 
avgift gentemot föreningar som inte rapporterar,  
att i andra hand, vid ev propositioner under de närmaste tre åren, som gäller 
föreningsavgiften, endast lägga fram förslag som beaktar en differentiering i enlighet 
med första att-satsen,  
att förbundsstyrelsen tar fram förslag på någon form av rabatt på föreningsavgiften som 
erbjuds nya föreningar under det första medlemsåret. 
 
Beslut på förbundsmötet 2022 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionens samtliga att-satser och föreslår 
förbundsmötet att: 
Gällande första att-satsen önskar förbundsstyrelsen återkomma med förslag på andra 
ekonomiska stöd för ökad LOK-stöds rapportering. Gällande tredje att-satsen föreslår 
förbundsstyrelsen halverad klubbavgift under de tre första åren för nya  
medlemsföreningar. 
 
Andreas Feuk, BGK Linjen och yrkar bifall till styrelsens förslag avseende tredje att-
satsen och ett tillägg till första att-satsen ”att återkomma senast på förbundsmötet 2023 
med ett konkret förslag” 
 
Svar på motionen till förbundsmötet 2023 
Förbundet har under 2022 analyserat LOK-stöds statistik över en längre period. Gjort 
flera informationskampanjer både digitalt och på föreningsträffar gällande betydelsen av 
att registrera LOK-stöd och vilka konsekvenser det får för föreningen och förbundets 
ekonomi. 
 
Vi har vidtagit åtgärder när det gäller möjligheten att söka andra ekonomiska stöd och 
krävt att en förening som önskar söka projektstöd och-eller återstartsstöd måste söka 
LOK-stöd. 
 
Inför kommande säsong med bangolfinstruktörer kommer det vara ett krav att 
Bangolfinstruktörerna tillsammans med föreningen säkerställer att de söker LOK-stöd för 
de aktiviteter som Bangolfinstruktörerna genomför.  
 
Statistiken gällande LOK-stöd kommer kontinuerligt att följas upp och rapporteras till 
styrelse, men även till distrikt och föreningar.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion avseende samarbete ned Fritidsbanken 
Motion från BGK Linjen gällande samarbete med Fritidsbanken till förbundsmötet 2022 
 
BGK Linjen föreslår förbundsmötet att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta en aktiv 
kontakt med den ideella, nationella föreningen Fritidsbanken Sverige under 2022 i syfte 
att etablera ett samarbete och en överenskommelse för att bl. a synliggöra 
bangolfsporten via denna kanal. 
 
Beslut på förbundsmötet 2022 
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen från BGK Linjen 
 
Återrapport 
SBGF har under året haft kontakt med Fritidsbanken och på styrelsens möte den 15 
januari 2023 genomförde David Mathiason från Fritidsbanken en presentation gällande 
deras verksamhet. Styrelsen beslutade att ge GS, Lena Lindahl och Sportchef, Anders 
Olsson i uppdrag att fortsätta denna dialog med målet att starta samarbete i några 
utvalda kommuner under 2023. Arbetet kommer att påbörjas så snart Anders Olsson 
tillträtt som nu sportchef.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förbundsstyrelsens svar på BGK Linjens motion från 2022 rörande 
halvtidsuppföljning av Vision 2025  
  
Förbundsmötet 2022 antog BGK Linjens motion rörande Vision 2025. Motionens 
samtliga att-satser bifölls. De tre att-satserna löd:   

• Att ta fram mätpunkter och halvtidsresultat för att följa upp hur långt vi 
kommit kring de mål som finns i Vision 2025.   
• Att förbundsstyrelsen presenterar halvtidsuppföljningen senast vid 
förbundsmötet 2023.   
• Att förbundsstyrelsen tillsätter (särskilda) projekt/budgetmedel under 
kommande år till 2025 för att nå målen i Vision 2025.   

  
  
Att ta fram mätpunkter och halvtidsresultat för att följa upp hur långt vi kommit 
kring de mål som finns i Vision 2025.   
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av generalsekreterare Lena Lindahl, 
ordförande Mats Söderkvist och ledamot Christian Eriksson. Gruppen har inhämtat 
information om hur arbetet med de olika målen har fortskridit. Varje mål har sedan 
bedömts utifrån en tregradig skala. Här kan konstateras att några av målen är svårare att 
mäta. Det kan bero på olika faktorer. Dels kan målet i sig vara svårdefinierat, dels kan 
information saknas. Utifrån resultatet har arbetsgruppen föreslagit hur det fortsatta 
arbetet kan se ut, men också förslag på hur arbetet kan fortsätta.   
  

Mål  Hur långt har vi kommit?    

Vårt herr- och damlandslag 
ska vara rankade som 
världens bästa.  

Målet har delvis nåtts. Ingen officiell 
rankning finns. Främst på damsidan 
behövs ytterligare insatser.   
  

  
Våra junior- och 
oldtimerlandslag ska vara 
bland de två bästa i världen 
både på herr- och damsidan.  
  

Målet har inte nåtts. Särskilt på 
juniorsidan har vi efter pandemin tappat 
i slagstyrka men också i antalet 
utövare.  
   

  
Förbundets organisation ska 
vara ledande i världen 
avseende resurser, 
arbetssätt och kompetens.   
  

Målet har delvis nåtts. Vi har sökt och 
erhållit medel för att anställa sportchef. 
Vi har inlett arbete med att utöka 
antalet partners. Vi har nya roller inom 
landslagsorganisationen. Vi har arbetat 
med att tydliggöra uppdragen.   
  

  

Vi ska öka vår omsättning 
med minst 20 % mot 
dagsläget.   

Målet har uppnåtts. Bidragande orsaker 
är arbetet med partners, återstartsstöd 
och avgifter till SBGF.   
   

  



Förbundet ska ha tagit nästa 
steg i utveckling av digitala 
hjälpmedel och förbundets 
och klubbarnas 
administration.   

Målet har uppnåtts. Ett 
digitaliseringsarbete har inletts. Ett 
nyhetsbrev har startats. SBGF har 
arbetat med att ta fram alternativ när 
RF släckte ned sitt hemsideverktyg. 
HCP Online har uppdaterats och 
utvecklats.  
  

  

      

Vi ska öka antalet anslutna 
föreningar till 100.  

Målet har inte nåtts. Antalet föreningar 
har minskat. Nya föreningar har 
tillkommit. 87 föreningar 2018 har 2022 
minskat till 81.   
  

  
Vi ska öka antalet 
medlemmar i våra anslutna 
föreningar till 10 000.   

Målet har delvis uppnåtts. Antalet 
medlemmar ökar och med fortsatt 
ökning i samma takt så kommer målet 
att nås. Sannolikt har pandemin varit 
en bidragande orsak varför 
föreningarnas arbete med att behålla 
medlemmarna blir en avgörande faktor. 
2018 var antalet medlemmar 6 977 
vilket 2022 hade ökat till 9 347.   
  

  

Vi ska öka antalet 
licensierade medlemmar till 
2 500.  

Målet har inte uppnåtts. Åren 2018 till 
2021 noteras en liten minskning och 
1 000 licensierade spelare saknas. Det 
är mer än tio nya licensierade per 
ansluten förening.  
     

Vi ska ha minst 500 
startande på våra individuella 
SM-tävlingar.   

Målet har inte nåtts. Pandemin har lett 
till inställda tävlingar varför det är svårt 
att jämföra. För att nå målet krävs att 
varje SM-tävling under ett år samlar 
många deltagare vilket sällan är fallet. 
Den totala siffran 2022 är 328 utan 
SAGM som inte spelades.   
  

  

Vi ska öka våra 
tävlingsstarter med 10 000 i 
HCP Online.  

Målet har inte nåtts. Pandemin har lett 
till inställda tävlingar. Efter pandemin 
har många tävlingar haft ganska få 
startande.   
  

  
Förbundet ska utveckla och 
införa minst tre helt nya 
tävlingsformer.  
  

Målet har inte uppnåtts. Monrad har 
använts bland annat på 
Öresundstouren.   
  

  



MOS ska vara ett fullt ut 
använt och accepterat 
underlag i samtliga 
förbundstävlingar.  
  

Målet har uppnåtts. Undantaget är OT-
SM som varje år spelas på filt. MOS 
har samma status som övriga underlag 
i Svenska Serien och SM har avgjorts 
på MOS.  
    

Vi ska ha minst 10 
certifierade 
ungdomsklubbar.  

Målet har inte uppnåtts. Kriterier för vad 
certifieringen ska innebära har tagits 
fram under 2022.   
  

  
Vi ska ha minst 100 nya 
bangolffamiljer.  

Vi har inte funnit någon god mätmetod 
eller definition av familj.   
  

  
Vi ska ha utbildat minst 50 
nya ungdomsledare.  

Målet har delvis uppnåtts. Vi har 
genomfört vår Barn- och 
Ungdomsledarutbildning vid tre tillfällen 
och utbildat sammanlagt 32 
ungdomsledare.   
    

Vi ska ha minst 100 
deltagare på årets största 
ungdomsevenemang.   

Målet har uppnåtts. Höstlövet är 
populärt och samlar över 100 deltagare 
även om inte alla är ungdomar.   
  

  
Vi ska ha en utvecklad TV-
mässig spelform för att 
avgöra våra elittävlingar.   

Målet har delvis uppnåtts. Vi fortsätter 
att vara med på SM-veckan och når där 
en stor publik. Matchspelsformen 
bedöms fungera väl.   
  

  
Vi ska ha en TV-
produktionspartner för att 
sända minst tre större 
tävlingar per år.   
  

Målet har delvis uppnåtts. Under 2022 
streamades två SM-tävlingar. Avtal 
med partner finns.   
  

  
Vi ska synas i minst 1 000 
unika reportage/artiklar i 
skriven media per år.  

Vi har inget fungerande mätinstrument. 
Det är dock sällan som vi ser att artiklar 
delas i sociala medier. Vi har slutit avtal 
med Via-TT vilket medfört att en del 
hemsidetexter lett till att lokala medier 
skrivit.  
   

  

Vi ska ha minst tre utbildade 
speakers för bangolftävlingar 
knutna till förbundet.   

Målet har uppnåtts. I november 2021 
utbildades fem speakers.   

  



  
  
  

Att förbundsstyrelsen presenterar halvtidsuppföljningen senast vid förbundsmötet 
2023.  
Förbundsstyrelsen vill med denna text anse att halvtidsuppföljningen är presenterad. För 
att ytterligare sprida information har styrelsen i Bangolf 4–2022 skrivit en text som 
beskriver halvtidsläget.   
  
Att förbundsstyrelsen tillsätter (särskilda) projekt/budgetmedel under kommande 
år till 2025 för att nå målen i Vision 2025.  
Svenska Bangolfförbundet har under åren arbetat med att förankra Vision 2025 i styrelse 
och kommittéer. Pandemiåren innebar att verksamheten sattes på paus. Efter pandemin 
har ett omtag kring Vision 2025 tagits för att återigen synliggöra och planera för vilka 
insatser som krävs för att arbeta mot målen.   
I förbundsstyrelsens förslag till budget finns flera projekt som ska bidra till att nå målen i 
visionen.   

• Vi fortsätter arbetet med att utveckla HCP Online vilket är projekt som 
kostar både engagemang och pengar.   
• Vi fortsätter att sträva efter ökad synlighet vilket främst sker i satsningen på 
streaming av våra SM-tävlingar.   
• Kunskapsstärkande insatser ska ske för att hjälpa föreningarna i deras 
lokala mediaarbete.   
• Förbundsstyrelsen har gjort en översyn av de ekonomiska stöden för att 
dessa tydligare ska styra mot målen i Vision 2025.   
• Förbundsstyrelsen har valt att under 2023 utöka kansliet från två till tre 
anställda.   
• Förbundsstyrelsen har tillsatt en ny kommitté, Bredd- och Rekrytering.   
• Förbundsstyrelsen har diskuterat behovet av ytterligare kommittéer för att 
inga frågor ska falla mellan stolarna. En kommitté som har diskuterats är en 
marknadskommitté.   
• Fortsatt stor andel av budgeten går till vår elitverksamhet. Landslagschef 
och damansvarig kommer vi att söka medel från Återstartsstöd Elitidrott.   

  
Alla de förslag som kommit från kommittéer har inte kunnat finansieras. De ekonomiska 
ramarna tillsammans med ideellt engagemang men också vår samlade kompetens, 
avgör i vilken utsträckning som målen i Vision 2025 kommer att nås.   
  
Vägen framåt  
För att nå målen är vi beroende av att få med oss distrikt, föreningar och utövare. 
Förbundsstyrelsen förhoppning är att transparens och öppenhet i förbundets arbete kan 
leda till ökat engagemang i distrikt och föreningar. Förbundsstyrelsen tillsammans med 
kansliet har även arbetat med att tydligare styra de bidrag som föreningarna kan söka 
mot målen i visionen. Förhoppningen är att detta leder till en tydligare röd tråd. Från och 
med 2024 ska visionen vara en del av förbundets verksamhetsberättelse. Internt 
fortsätter diskussionen om hur vi på bästa sätt kan nå målen och vilken kommitté som 
ska leda arbetet med respektive mål. Vi konstaterar också att en del mål är svåra att 
mäta. De målen är ändå viktiga för att uppfylla visionen. Viktigare är dock som sagt att vi 
får med oss distrikt, föreningar och utövare.   
 


