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Närvarande:

Hans Bergström (HB), Stig Pettersson (SP), Said Morell (SM), Lennart
Ekbäck (LE), Andreas Feuk (AF), Anna Boldt (AB), Per Mattsson (PM)
Adjungerade Bengt Svensson (BS), Jan Strandberg (JS), Peter Gyllhag
(PG)

Ej närvarande:
Lisbeth Ellström (LiE), Kari Kuneinen (KK)
Plats:

Nordic Sea Hotel, Stockholm

1. Mötet öppnat

Ordförande Hans Bergström öppnade mötet

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Beslut:

SM valdes att justera protokollet.

3. Val av justerare

4. Rapport från valberedningen

Valberedningen hade inkommit med en skriftlig
rapport som föredrogs för styrelsen.

5. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Styrelsemötesprotokollet från den 26 februari gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 26 februari gicks
igenom.
Punkt 149: Materialsponsring: JS presenterade en idé
om hur materialsponsring till landslaget skulle kunna
fungera.

Beslut:

Beslutades att JS ska fortsätta mede sitt framlagda
förslag som grund och även titta på hur WMF jobbar
med olika sponsorkategorier.
Punkt 150: Föreningsbesök av landslagsspelare. JS
presenterade ett förslag på lämpliga spelare. Dessa
kommer att tillfrågas under landslagslägret på Bosön.
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Slutlig lista och former för besöken tas fram till
styrelsemötet i april.
Övriga utförda punkter avfördes från listan.
6. Rapporter och skrivelser

SM rapporterar från hans och PG:s möte med RF,
kallat Daliog med RF, som genomförs vartannat år.
Dialogen uppehölls en del kring det medlemstapp som
förbundet haft under de senaste åren. SM och PG
berättade om de åtgärder som satts in för att vända
trenden. De fick också ventilerat problemet med att
kommersiella banor byggs som konkurrerar med våra
klubbägda.

7. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade en budgetuppföljning för årets två
första månader. Inget anmärkningsvärt fanns att
rapportera.

8. Kommittérapporter
8.1 VU

HB rapporterar att VU utsett BS till att efterträda
Christer Larsson som chefredaktör för tidningen
Bangolf.

8.2 GS/kansli

BS rapporterar från en generalsekreterarträff med RF
som avhölls den 13 mars. Där framkom/diskuterades:
• Riksidrottsmuséet öppnar i juni månad.
Samtliga SF ska presenteras vid ingången till
muséet.
• Den nya websidesdelen av Klubben Online ska
lanseras den 18 april.
• SISU har avsatt resurser för att understödja SF
med omvärldsanalyser och verksamhetsplaner
kopplade till dessa analyser.
• En satsning på kompetensutveckling för
anställda inom idrottsrörelsen kommer att
genomföras.
• Besked om tilldelning av Handslagsmedel
kommer att ges i början på maj månad.
BS rapporterade att planeringen av Bangolftidningen är
påbörjad. Två förslag framfördes av BS: dels att

Styrelsemöte

Utskriftsdatum: 2007-04-23

Sidan 2 av 7

Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

17 mars 2007

Protokoll

ledaren på sidan två ska utgå och dels att det inte ska
åligga förbundsrepresentanten att skriva om mästerskap
utan skribent ska utses av chefredaktören.
Beslut:
Beslutades enligt förslaget.
BS rapporterade att den 15 april hade förbundet 6360
medlemmar varav 3483 licensierade.
8.3 Sportkonsulent

PG rapporterar att förberedelserna för årsmötet tagit
mycket tid under den senaste perioden. I övrigt på går
förberedelser för Unga Ledare-kursen som ska gå 23 –
25 mars samt för utbildningen i Ryssland i slutet på
april.
PG önskade återkoppling från styrelsen angående
projektet ”Loket & Vagnarna” år två.
Beslut:

8.4
Sportchef/Landslagskommitté

Beslutades att SP och HB ska ta fram material och
riktlinjer för de föreningsbesök som ska göras under
våren.
JS rapporterar att ett landslagsläger för junior och
senior kommer att genomföras på Bosön den 31 mars –
1 april.
Oldtimerslägret i Akalla planerar JS att försöka
genomföra. Lägret bekostas dock av spelarna själva.
JS kommer att medverkat på ett stormöte angående
JNC och JEM i Södertälje den 21 mars.
Den 28 mars deltar JS och PG i en nätverksträff för
presisionssporter på Bosön.
JS presenterade den nya kollektionen landslagskläder.
Leverantör är det danmska företaget H2O.Priset för en
hel kollektion är 1035 kr.

Beslut:

Beslutades att ge JS klartecken att inhandla 50 st ställ
som i år ska användas till junior och seniorlandslaget.
Diskuterades också möjligheten att göra en extra
beställning av t-shirt som ska kunna köpas och
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användas av landslagens supporters. JS undersöker.
8.5 Utbildningskommittén

AF meddelar att han och Ellinor Ekbäck genomfört ett
arbetsmöte i Stockholm där det bland annat diskuterats
ett ramverk för utbildningar som genomförs ute i
föreningarna. Dessa kurser har blivit allt mer populära
och de har ett förhållandevis högt deltagarantal. Dessa
utbildningar ska också kunna ge behörighet till högre
utbildningar inom förbundet och Utbildningskommittén
tittar just nu på vilka regler som ska gälla.
AF rapporterar också att förberedelser för
tävlingsledarkurs ster två pågår.

8.6 Teknisk utveckling

SP rapporerar att en domarkonferens genomförts i
Eskilstuna. På grund av olika omständigheter blev det
ett litet deltagarantal.
SP arbetar också med domaruttagningar. Uttagningar
från Syd saknas ännu.

8.7 Internationella kommittén

HB rapporterar att fem personer från SBGF (HB, JS,
SM, BS samt Hans Olofsson) deltagit i ett möte på
Stockholm Visitors Board angående VM 2011. På
mötet deltog också en representant för
Idrottsförvaltningen. Ett negativt besked på mötet var
att Rålambshovsparken inte i nuläget är aktuell för en
bana. I stället diskuterades att huvudspåret för VM
2011 nu ska bli Tantolunden med Tantogårdens BGK
som lokal medarrangör.

Beslut:

8.8 Media & Utvecklingsgruppen

Styrelsemöte

En grupp bestående av HB, SM, JS och BS utsågs att
arbeta vidare med projektet.
HB rapporterar att ett telefonmöte avhållits där den
planerade instruktionsbroschyren för att bygga en
MOS-anläggning diskuterats. På detta möte
presenterades skisser framtagna av HB inom ramen för
sitt företag WRIT Consulting. HB erbjuder SBGF att få
använda dessa 18 banskisser fritt förutsatt att det
framgår att WRIT Consulting har copyright på
skisserna.
HB lämnar mötet och AB tar över som ordförande
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under tiden som styrelsen diskuterar HB:s erbjudande.
Beslutades att HB:s skisser ska användas som en del i
SBGF:s informationsmaterial unde de villkor som är
uppställda av WRIT Consulting.
HB återinträder som ordförande för mötet.
Beslut:

Beslutades att en folder som ska vara klar i april månad
ska tas fram. Foldern ska innehålla tips, idéer och
skisser på hur en MOS-bana på konstgräs ska kunna
byggas. Den ska också innehålla instruktioner för hur
en förening ska gå till väga för att försäkra sig om att
banan kommer att bli en godkänd tävlingsanläggning.

Beslut:

Beslutades att till november månad ska reglerna för
spel på MOS vara klara och de eventuella förändringar
som måste göras i det internationella regelverket ska
fastställas. Dessa regeländringar ska sedan skickas som
förslag till WMF:s TC-möte i februari 2008.
Diskuterades Swedish Open på MOS.
Troligast är att tävlingen genomförs på en ännu inte
färdigställd bana i Åkersberga. Banan kommer att
drivas av Hans Olofsson och Håkan Wall på Swedish
Putting som också föreslås bli medarrangörer till
tävlingen. Tanken är att locka golfare till tävlingen inte
minst genom att ha ett förstapris i storleksordningen
10 000 kr. För att delta måste dock dessa golfare ha
bangolflicens. Banan i Åkersberga kommer att ha 12
hål vilket inte överensstämmer med de regler för MOS
som antagits av WMF. Man bör dessutom kunna ha
möjligheten att spela med golfbollar i tävlingen vilket
kan vara ett problem då inga sådana är licensierade av
WMF.

8.9 Ungdomskommittén
Styrelsemöte

Beslut:

Beslutades att HB tar kontakt med WMF:s sportchef
för att ansöka om dispens för att spela på 12 banor.

Beslut:

Beslutades att SM undersöker möjligheten att licensiera
golfbollar som kan användas i tävlingen.
AB rapporterar att förfrågan gått ut till Nordsvenska
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Bangolfförbundet om arrangör av USM 2008.
Ungdomskommittén har fastställt de regler som gäller
för den rekryteringstävling som beslutades på
budgetmötet i januari.
8.10 Idrottsutskottet

PM rapporterar att en större ändring jämfört med
serieprogrammet gjorts i divison tre norra. Det slutliga
spelprogrammet kommer att publiceras kommande
vecka.
LE rapporterar att annonserna för SM 2008 är införda i
Bangolf.
LE meddelar att Eva-Lena Lundin är utsedd av IU att
ansvarar för SM-tävlingarna i HCP Online.
HB påpekar att sommarens nationella tävlingar ännu
inte är öppnade i HCP Online. LE kommer att göra en
påstötning till distriktsansvariga.

9. Avstämning inför årsmötet

PG rapporterade om förberedelserna och programmet
för årsmötet.

Beslut:

Beslutades att HB ska vara föredragande för
jämställdhetspolicyn.

Beslut:

Beslutades att AF ska vara föredragande för
trafikpolicyn
Båda ovanstående föredras under övriga frågor.

10 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

11. Mötets avslutande

Ordförande HB avslutade sitt sista styrelsemöte och
tackade de närvarande för visat intresse
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Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Said Morell
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