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Närvarande:

Stig Pettersson (SP), Andreas Feuk (AF), Anna Boldt (AB), Lennart
Ekbäck (LE), Thomas Damberg (TD) § 1-10, Magnus Lundin (ML), Per
Mattsson (PM) §1-10, Adjungerade Bengt Svensson (BS), Peter Gyllhag
(PG), Jan Strandberg (JS) §8-14

Ej närvarande: Said Morell (SM), Hans Olofsson (HO)
Plats:

MunktellArenan, Eskilstuna

1. Mötet öppnat

Ordförande Stig Pettersson öppnade mötet

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Beslut:

ML valdes att justera protokollet.

3. Val av justerare

4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Styrelsemötesprotokollen från den 7 oktober gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 7 oktober gicks
igenom.
Utförda punkter avfördes från listan.

5. Inför planeringskonferensen

PG presenterar programmet för planeringskonferensen.

Beslut:

6. Rapporter och skrivelser

Styrelsemöte

Beslutades att BS i SM:s frånvaro ska leda
genomgången av föregående års projekt.
ML rapporterar från projektet ”Idrottens Ideella
Ledare”. De första processledningsdagarna under
ledning av SISU har genomförts i Eskilstuna. Dagarna
bestod av en allmän genomgång om var vi står idag
samt diskussioner om de strategier vi använder idag
(exempelvis föreningsambassadörer) och möjliga
strategier för framtiden för att öka antalet ledare inom
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bangolfen.
SP rapporterade från Europacupen som spelats i
MunktellArenan. Sportsligt var det stora framgångar
för Sverige som genom Uppsala vann både på herr och
på damsidan.
Diskuterades det mycket långsamma spelet som ansågs
vara det största problemet under tävlingarna. Problemet
är inte isolerat till Europacupen men var extremt tydligt
där.
Beslut:

Beslutades att Tekniska kommittén ska utreda hur
efterlevnaden av tidsregeln ska bli bättre och föreslå
åtgärder för styrelsen efter domarkonferensen.
PG rapporterade om hur arbetet med det nya verktyget
för medlemsregistrering som utvecklas av RF
framskrider. I framtiden kommer medlemsregistret att
baseras på personnummer och inte som nu på
idrottsnummer. Testkörningar har redan genomförts
mot SPAR-registret. Detta kommer att få återverkningar på SBGF:s licensregister som nu baseras på
idrottsnummer. BS kommer att ta kontakt med RF:s ITavdelning för att få reda på tidsplaner och utreda
konsekvenser.

7. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade en budgetuppföljning får perioden
januari till oktober. Dessutom presenterades en prognos
för resultatet för helåret. Prognosen pekar på ett
överskott på drygt 200 000 kr. Diskuterades de
avvikelser som förekom mellan budget och utfall.
Noterbart var att landslagssäsongen blivit ca 20 procent
dyrare än budget och att kansliet gjort ett överskott som
kan härledas till verksamhetsutvecklingsmedlen från
Idrottslyftet. De projekt som ska finansieras av dessa
medel har ännu inte inletts.

8. Kommittérapporter
Styrelsemöte
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8.1 VU

VU har inte haft något möte sedan det senaste
styrelsemötet.

8.2 GS/kansli

BS rapporterade att antalet licensierade spelare den 15
november var 3446 st. En nedgång med 189 st på ett år.
Medlemsantalet samma datum var 6860 medlemmar
vilket är en ökning med 431 på ett år.

8.3 Sportkonsulent

PG rapporterade att arbetet med att registrera
genomförda utbildningar är försenat. Han kommer
dock att innan julledigheten ha färdigställt arbetet.
PG:s önskemål är att under 2008 endast ägna sig åt
frågor som har med Idrottslyftet att göra. Det innebär
att vissa arbetsuppgifter måste tas över av andra i
organisationen.
Beslut:

Beslutades att PG ska inkomma med ett dokument där
han listar de arbetsuppgifter han har idag. Därefter ska
en diskussion inledas om hur uppgifterna ska fördelas.
PG rapporterar att önskemål har inkommit från
föreningar om att tidigarelägga sista ansökningsdag för
medel från Idrottslyftet. Anledningen är att
föreningarna vill ha besked i god tid ifall de får pengar
med tanke på att verksamheten ska planeras.

Beslut:

Beslutades att sista ansökningsdatum för vårens
tilldelning av pengar från Idrottslytet ska vara den 1
april.
PG rapporterar att han avser att utlysa Ungdomsledarträffar i samtliga distrikt där han söker visionärer som
vill vara med att diskutera. Pengar till detta ska tas från
verksamhetsutvecklingsmedlen för Idrottslyftet.

8.4
Sportchef/Landslagskommitté

Styrelsemöte

JS rapporterar att ett landslagsläger genomförts på
Bosön. Uppslutningen var god. Endast tre spelare var
frånvarande. På lägret diskuterades den gångna
landslagssäsongen. Individuella samtal hölls med
samtliga spelare. Dessutom utfördes fyskiska tester.
Utskriftsdatum: 2007-11-30
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Eftersom samma tester genomförts tidigare börjar vi nu
få en historik på dessa tester. Glädjande nog visar dessa
tester att den fysiska statusen på våra landslagsspelare
blir bättre för varje gång.
JS rapporterar att Sverige blivit inbjuden till en U23landskamp i Salzburg i februari. JS planerar att åka
med två lag. Tanken är att kostnaderna till viss del ska
finansieras med egenavgifter från spelarna.
WMF:s tekniska kommitté har möte i Tammerfors i
februari. JS påpekar att ifall SBGF önskar
regeländringar så bör förslag till sådana varaWMF
tillhanda senast den 31 december.
JS har gått på en idrottspsykologisk kurs finansierad av
RF:s elitidrottsstöd. Denna kurs består av fyra steg där
varje steg är en tredagarskurs. Steg ett och två är
genomfört. JS kommer att ansöka om 15 platser på
denna kurs för våra elitspelare. Kursen kommer att
hållas både i Göteborg och i Stockholm.
Tillsammans med BS har JS träffat Liselotte Ohlson
som arbetar på RF med idrottsutveckling. Liselotte
informerade om RF:s elitidrottsstöd och de
förändringar som det genomgår. Diskuterades en
fyraårsplan med slutmål VM på hemmaplan 2011.
JS rapporterade att Sandra Nordin fått Svenska Spels
och RF:s elitidrottsstipendium. Stipendiet är på 40 000
kr.
JS rapporterade att den tänkta OBS-tävlingen på EB
inte blir av utan att en förfrågan till Karlskoga om att
ha en OBS-tävling på samma datum. ML ifrågasatte att
en tävling i Karlskoga som inte är ansökt enligt de
regler som gäller för ansökan av nationella tävlingar
ska kunna hållas. När distrikten håller sitt möte för att
fastställa distriktets tävlingsprogram bör alla fakta
finnas på bordet. JS anser att i praktiken har det ingen
betydelse ifall OBS-tävlingen går i Mosås eller i
Karlskoga. Det ändrar inget för distriktet. Eftersom
Mosås inte ville arrangera en nationell tävling på EB
Styrelsemöte
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behövdes en annan lösning. JS förstår dock kritiken och
ska till nästa år arbeta för att ha klart med OBStävlingarna innan sista ansökningdag för nationella
tävlingar.
JS rapporterar att han, i egenskap av representant för
Tantogårdens BGK, haft möten med Stockholms Stad,
Stockholm Visitors Board och Parkförvaltningen
angående VM 2011.
8.5 Internationella kommittén

Fanns inget att rapportera

8.6 Mediakommittén

Ingen representant för Mediakommittén fanns
närvarande. Kommittén har dock varit aktiv i samband
med Europacupen i Eskilstuna då Per Olsson varit
närvarande samtliga tävlingsdagar och rapporterat på
förbundets hemsida samt övrig media. Lokalt fick
tävlingen en viss uppmärksamhet och internationellt
via Wall Street Journal som valt att skriva om
Europacupen i samband med ett reportage om bangolf i
Europa.

8.7 Utvecklingskommittén

Fanns inget att rapportera.

8.8 Ungdomskommittén

AB rapporerar att fem-manna distriktslagstävlingen för
ungdom blivit inställd och att fem-manna distriktslagstävlingen för juniorer kommer att spelas i
Vänersborg.

8.9 Tävlingskommittén

Diskuterades ansökningtiden för SM-tävlingar. Dessa
tävlingar ska nu vara sökta av föreningar i distriktet
som står på tur senast ett år innan tävlingen. ML ansåg
att denna tidsram var för snäv och föreslog att denna tid
bör sättas till två år istället.
Beslut:

8.10 Tekniska kommittén

Styrelsemöte

Beslutades att tävlingskommittén ska utreda dels
konsekvenserna av att tidigarelägga ansökningstiden ett
år och dels när en eventuell förändring skulle kunna
genomföras.
SP rapporterar att det återstår några besiktningar som
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ska genomföras i år. Kommittén arbetar just nu med en
del regeländrignar. En förbundsdomarutbildning
planeras tillsammans med utbildningskommittén.
SP rapporterade att LE är ny besiktningsman i
Östsvenska distriktet.
8.11 Utbildningskommittén

AF rapporterar att en utbildningskonferens har hållits
med fem deltagare. Fyra av sex distrikt var närvarande.
Saknades gjorde Nordsvenska och Västsvenska
distrikten.
Kommittén kommer att ha ett överskott i sin budget
beroende på att några centrala kurser blivit inställda
eller uppskjutna. På de centrala kurserna betalar
förbundet samtliga kostnader.
Intresset för kurser har planat ut något vilket antagligen
beror på att föreningarna nu har ganska gott om
funktionärer. En intressant trend är att det anordnas
lokala kurser ute i klubbarna. Det visas inte minst av att
det sålts förhållandevis mycket utbildningsmaterial.
Utbildningskommittén kommer att fortsätta att försöka
fånga upp det lokala intresset.

9. Ny chefredaktör för Bangolf

BS rapporterade att han varit i kontakt med Björn
Dinau, Kungälvs BGK, angående chefredaktörsposten
för Bangolf. Björn har förklarat sig beredd att ta över
från och med nummer ett 2008.

Beslut:

10. SverigeTouren

Diskuterades arbetet med att ta fram ett förslag till en
SverigeTour. Mötet som var planerat i samband med
Swedish Minigolf Open i Åkersberga blev inte av och
därför har inga diskussioner förts angående Touren.
Beslut:

11. Årsmötet

Styrelsemöte

Beslutades att utse Björn Dinau till chefredaktör för
tidningen Bangolf från nummer ett 2008.

Beslutades att hänskjuta frågan till nästa styrelsemöte.
PG rapporterade att av de alternativ som föreslogs på
föregående styrelsemöte så var Bosön det enda
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kvarstående.
Beslut:

Beslutades att årsmötet 2008 ska avhållas på Bosön.

Diskuterades programmet på årsmöteshelgen.
Beslut:

12. Beslut om regeländringar
Beslut:

13. Budgetram för 2008

Beslutades att Tekniska Kommittén senast den 1
december ska tillställa styrelsen samtliga
regeländringar som föreslås och att frågan åter ska tas
upp på nästa styrelsemöte.
Enligt den resultatprognos som tagits fram av BS
kommer förbundet i år att göra ett överskott på drygt
200 000 kr. Det gör att vi kommer att ligga mycket
nära eller eventuellt över det mål som förbundet har för
det egna kapitalet.

Beslut:

13. Övriga frågor

Beslutades att SDF-träffar ska hållas som traditionellt
på söndag förmiddag samt att programpunkterna på
lördag eftermiddag ska vara information om VM 2011
samt en klubbpresentation.

Beslutades därför att budgeten för 2008 ska vara
balanserad.
BS informerade om att Hans Bergström har föreslagit
att SBGF ska köpa loss källkoden till HCP Online från
Empir. Därefter skulle ett avtal kunna skrivas med
Hans bolag om hostning och utveckling av
programmet. BS bedömer att kostnaden för att köpa
källkoden skulle hamna runt 400 000 kr. Inga beslut
fattades men styrelsen är öppen för fortsatta
diskussioner.
LE rapporterar om Tävlingskommitténs tankegångar
kring att rapport av tävlingar i HCP Online bör ske
senast dagen efter tävlingen.
LE tog upp förslaget om att Elitseriens sista omgång
ska spelas i slutet av juli i stället för i början på
september. TäK kommer att utreda och ta beslut i

Styrelsemöte
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frågan.
LE informerade om att Mixed-SM 2008 kommer att
spelas i MunktellArenan på EB. ML ansåg att en bra
idé är att Tjejfemman och Mixed-SM spelas på samma
plats precis som kommer att ske 2008. På så sätt har
fler damer fått testa att spela på Mixed-SM
anläggningen och därigenom blir tröskeln för att ställa
upp i Mixed-SM lägre.
Gullbergsbro BGK har sökt Oldtimers-SM 2009. För
att kunna ge dem besked i god tid ifall de får tävlingen
kommer BS att ta kontakt med västsvenska distriktet.
Ifall ingen annan klubb där planerar att söka kan
Gullbergsbro tilldelas arrangemanget innan det sista
utsatta datumet för ansökan som är 1 juni året innan
tävlingen.
14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade de
närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Magnus Lundin

Styrelsemöte
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