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Närvarande:

Hans Bergström (HB), Stig Pettersson (SP), Said Morell (SM), Lennart
Ekbäck (LE), Kari Kuneinen (KK) § 1-9, 11-13, Anna Boldt (AB)
Adjungerade Bengt Svensson (BS), Peter Gyllhag (PG), Kjell Henriksson
(KH) §4

Ej närvarande: Andreas Feuk (AF), Lisbeth Ellström (LiE)
Plats:

Kviberg, Göteborg

1. Mötet öppnat

Ordförande Hans Bergström öppnade mötet

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Beslut:

AB valdes att justera protokollet.

3. Val av justerare

4. Information från valberedningen

KH informerade styrelsen om valberedningens arbete.

5. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Styrelsemötesprotokollet från den 18 december gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 18 december gicks
igenom.
Punkt 162 Trafikpolicy. En trafikpolicy utarbetad av
AF och BS presenterades.

Beslut:

Beslutades att trafikpolicyns ska fastställas vid
styrelsemötet i februari och att synpunkter från
styrelsen ska vara kansliet tillhanda senast 15 februari.
Diskuterades ifall de policydokument som styrelsen
tagit fram ska föreläggas årsmötet för beslut.
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Beslut:

Beslutades att inte lägga fram trafikpolicyn och
jämställdhetspolicyn som en proposition till årsmötet.
Motiveringen är att det är enklare att hålla dokumenten
levande och att uppdatera dem ifall det inte krävs
årsmötesbeslut.
Övriga utförda punkter avfördes från åtgärdslistan.

6. Rapporter och skrivelser

PG och BS rapporterar från RF:s rådslag om ”Nya
Handslaget”. Regeringen har beviljat 500 miljoner
kronor till det som vi kan kalla Handslaget år 5. Det är
100 miljoner mer än år fyra. Riksidrottsstyrelsen vill
bygga vidare på de erfarenheter som Handslaget gett
och fokus ska vara på ”Öppna dörrar för fler” och
verksamhetsutveckling. RF vill öka de resurser som går
direkt till SF så att organisationen kring Handslaget kan
stärkas. Varje SF kan sin idrott och RF vill ge ökad
frihet för förbunden att själva bestämma hur pengarna
ska fördelas. RF kommer nu att presentera sina idéer
för regeringen där de hoppas få klartecken att arbeta på
det sätt som beskrivs ovan. Besked väntas i början på
april.
BS rapporerade från ett IT-seminarium som hållits av
RF. Det som idag är Förbundet Online (alltså bland
annat förbundets och klubbarnas medlemsregister) och
som utvecklats av n3sport kommer att inom två år att
ersättas av ett nytt system. RF:s IT-grupp behöver
under utvecklingstiden hjälp från förbunden med
prioriteringar och tester.
Hemsidesdelen av Klubben Online kommer att läggas
på en ny plattform som heter ”Episerver”. Lanseringen
av ”Nya Klubben Online” kommer att ske den 2 april.
De föreningar som önskar utbildning kan få detta via
SISU.
En skrivelse till styrelsen har inkommit från tre
föreningar i Värmland. De önskar att styrelsen ser över
distriktsindelningen eftersom de anser de missgynnas
av de stora avstånden till övriga föreningar i
Bergslagsdistriktet.
Styrelsen för SBGF anser att distriktsindelningen inte
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ligger fast för alltid och att den vid behov kan bli
föremål för översyn. Styrelsen uppmanar de föreningar
som står bakom skrivelsen att ta upp frågan på
Bergslagens ordinarie årsmöte. Ifall enighet kan nås
inom Bergslagen så kommer inte SBGF att motsätta sig
en ändring i distriktsindelningen.
En ansökan har inkommit från Sydsvenska
Bangolfförbundet om projektbidrag för träningsläger
för seniorer.

Beslut:

7. Årsmötet

Beslutades att avslå ansökan med motiveringen att
förbundet i princip inte ger bidrag till enskilda
aktiviteter i distrikt och föreningar.
PG rapporterade att 16 personer är inbjudna till
jubileumsmiddagen. PG har inspekterat hotellet och
meddelar att bokning av rum bör ske i god tid. Senast
slutet av februari bör allt vara bokat annars finns risk
att hotellet är fullbokat.
Två seminarier kommer att hållas på lördagskvällen.
Det är en uppföljning av Loket & Vagnarna samt en
presentation av Uppsala BGK.

Beslut:

Beslutades att programmet för jubileumsmiddagen
beslutas i samråd med de peroner som ska fungera som
toastmasters.

Beslut:

Beslutades att bjuda in till en SDN-träff på söndagen.

Beslut:

Beslutades att bjuda in till en banbyggarträff på
lördagen.

8. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning
9. Kommittérapporter

BS presenterade det preliminära bokslutet för 2006 som
visar på ett överskott på knappt 100 000 kr.
•

VU:
Inget fanns att rapportera
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•

GS/kansli:
BS presenterade resultaten av ledarenkäten som
skickats ut till samtliga föreningar under
november månad. I koncentrat visar den att en
förening har i genomsnitt tio ledare som har ca
två funktioner per person. En av fem ledare är
kvinnor. I enkäten kan man också utläsa att det
SBGF ska fokusera på i projektet ”Idrottens
Ideella ledare” är presidieposterna i styrelsen
samt ungdomsledare, kiosk- och banansvariga.
Rekrytering av övriga ledare som till exempel
tränare och lagledare uppfattas inte som ett lika
angeläget problem.
Blanketten för ansökan om distriktsbidrag
upplevs av distrikten som krånglig och
otidsenlig.

Beslut:
Beslutades att förenkla förfarandet för
distriktsbidraget. För att få distriktsbidrag ska i
fortsättningen distrikten skicka in ett
årmötesprotokoll och en verksamhetsberättelse.
Detta berättigar till ett bidrag på 8 000 kr. Ifall
ett distrikt har uteblivit från förbundets årsmöte
eller vid något annat tillfälle där distriktsrepresentanter blivit inbjudna kommer ett
avdrag med 1 000 kr per tillfälle att göras.
BS rapporterade att antalet medlemmar den 15
januari var 6429 samt att antalet licensierade
spelare vid samma tidpunkt var 3521.
•

Sportkonsulent
PG rapporterar att arbetet i huvudsak består av
projekten Handslaget, Unga Ledare, Ryssland
och Årsmötet.
PG ville ha en viljeyttring från styrelsen vad
gäller inriktningen för Handslaget under våren.
Diskuterades en modell där pengar läggs undan
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till de föreningar som lyckats bäst med
rekrytering. Diskussionen om detta kommer att
återkomma i samband med budgetdiskussionerna eftersom Ungdomskommittén har ett
liknande förslag.
•

Sportchef/landslag
Jan Strandberg rapporterar skriftligen att
närmast på agendan står ett möte med WMF:s
tekniska kommitté i Milano den 2-4 februari
samt en U23-landskamp i Tyskland den 10-11
februari.
Storleksprover på landslagskläder är beställda
och priserna har justerats nedåt.
Följande Elitstöd har beviljats av RF första
kvartalet 2007:
Elitplan
En gemensam utvecklingsdag med andra SF
kring SBGF:s elitplan med information och
kartläggning av behov kommer att genomföras
under februari. Därefter får vi ett erbjudande
om subventionerat processledar- och
kompetensstöd från RF.
Kompetensstöd
Nätverksträffar
Inbjudan kommer att skickas ut snarast till
respektive träff (datum ej fastställda) med
detaljer kring träffen.
Tester och träningsrådgivning
Fysiologiska och/eller rörelsanalystester på
Bosön, kvartal 1
Gäller vår vårsamling på Bosön 30mars – 1
april.
Individuell idrottspsykologisk rådgivning i hela
landet, kvartal 1
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Vi har beviljats fortsatt stöd för Karin Wiklund
i hennes arbete tillsammans med Tomas Fogdö.
3 tim/kvartal.
Ekonomiskt stöd
Besked om stöd till kost, logi och lokaler i
samband med utbildning eller utvecklingsläger
för hela året ges första veckan i februari
JS rapporterar också att en artikelserie om
betong kommer att starta i nr ett 2007 och pågå
hela året. Landslagsspelare kommer att
medverka.
•

Internationella kommittén
SM rapporterade att han tillsammans med JS
och Hans Olofsson medverkat på möten i
Stockholm angående VM 2011. Det var dels på
Stockholm Visitors Board och dels på
Idrottsförvaltningen. Ett antal alternativ för
permanenta och provisoriska anläggningar
diskuterades. Alternativ ett är en premanent
bana i Rålambshovsparken.
Svar från Stockholm ska komma innan januari
månads utgång.
HB rapporterade från Internationella
kommitténs möte som föregick dagens styrelsemöte. Både WMF och EMF ser ett behov av att
höja avgiften för aktiva spelare från dagens 0,65
Euro till 0,80 Euro.
Diskuterades vem som skulle representera
Sverige på WMF-kongressen i augusti. SM, HB
och BS kommer att närvara vid kongressen SM
sitter i WMF:s styrelse och kan inte tala för
Sverige. Beslut tas på styrelsemöte senare i vår.

•

Styrelsemöte
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HB rapporterade om förberedelserna för
Swedish Open på MOS. HB har tagit fram ett
avtalsförslag mellan SBGF och Swedish Putting
AB som har tillfrågats om att vara med och
arrangera och marknadsföra tävlingen De
tidigare föreslagna spelplatserna, Falun och
Skara, har visat sig olämpliga av olika
anledningar och sökandet efter alternativ plats
pågår.
•

Ungdomskommittén
AB och PG presenterade ett dokument för
riktlinjer för att arrangera Ungdoms-SM.

Beslut:

Styrelsen beslutade att godkänna riktlinjerna
med det förbehållet att PG ska undersöka med
RF och den nya breddklassen som avviker från
våra ordinarie klasser kan strida mot några
regler.
Diskuterades Ungdomskommitténs roll. De
senaste åren har tävlingsarrangemangen varit de
enda uppgifter som kommittén ägnat sig åt.
Detta har berott framförallt på att kommittén
haft en brist på aktiva medlemmar. En lösning
på detta problem kunde vara att man knyter
flera personer till kommittén på ett lösare sätt.
Personer som inte har ett helhetsansvar utan
som jobbar med specifika arbetsuppgifter. Det
behövs dock dessutom ett par personer till
kommittén som ordinarie ledamöter.

Beslut:

Beslutades att ge PG i uppdrag att tala med
ordföranden i föreningar som fått
Handslagspengar för att hitta lämpliga namn.
•

Idrottsutskottet
PM rapporterade att serieindelningen nu är klar
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LE talade om svårigheterna att diskutera HCP
Online inom kommittén då två av ledamöterna
sagt att de inte har intresse för att sätta sig in i
frågor rörande systemet. Förslaget från IU:s
sida är att frågor om HCP Online ska tas upp i
det utvecklingsråd som tidigare funnits. Rådet
har bestått av LE, BS, HB samt Fredrik
Jacobsson.

Beslut:

Beslutades enligt förslaget.
HB tog upp en diskussion om den koncentration
av unga talanger som på senare år blivit till ett
fåtal elitserieklubbar. Frågan ställdes om det går
att göra som i bangolfen som i andra sporter där
det finns en ersättning som alltid går till moderklubben som lagt pengar på att utveckla
talangen.
Inga beslut fattades i frågan men SM ska titta på
hur ett normalt spelarkontrakt i andra sporter
ser ut.
•

Teknisk utveckling
SP rapporterar att regelförändringar nu finns på
förbundets hemsida.
Närmast på agendan står domarkonferensen i
Örebro.
HB gav Teknisk utveckling i uppdrag att ta
fram lokala domare till Junior-EM och till
Europacupen. Domarkostnader tar en allt för
stor del av EMF och WMF:s kostnader. Därför
bör domar utses som varken behöver
reseersättning eller ersättning för logi.

•

Utbildningskommittén
AF rapporterade skriftligen att en mindre
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revidering av utbildningsmaterialet för
regelkunskap gjorts på grund av regeländring.
Ett antal kurser har blivit flyttade eller inställda.
Samtliga föreningar är inbjudna till
mediekursen men elitserieföreningarna är
prioriterade.
Testdatabasen fungerade inte så bra på kurserna
eftersom den var för gammal. Bör uppdateras
åtminstone en gång om året.
10. Fastställande av styrelsens
budgetförslag för 2007

Diskuterades budgeten för 2007.
En diskussion kring kostnaden för distriktsutbildningarna fördes. SM ifrågasatte att förbundet
subventionerar utbildningar i distrikten.

Beslut:

Beslutades att ge Utbildningskommittén i uppdrag att
utreda om det är möjligt att göra ett nollresultat på
distiktsutbildningarna 2008.

Beslut:

Budgeten fastställdes enligt bilaga 1.

11. Fastställande av
verksamhetsplan

Diskuterades verksamhetsplanen för 2007.
Beslut:

12. Behandling av inkomna
motioner

Beslutades att ge BS i uppdrag att utifrån lagd budget
skriva verksamhetsplanen för 2007. De kommittéer
som vill ha egna formuleringar ska skicka sitt förslag
till BS snarast möjligt.
Motion nr 1 från Fröslunda BGK angående deltagande
i Tiomanna-SM.

Beslut:

Styrelsen ser positivt på motionen och yrkar på att dem
hänskjuts till Idrottsutskottet för utredning.
Motion nr 2 från Olofström BGK angående
åttalagsserier i Svenska Serien.

Beslut:

Styrelsemöte

Styrelsen yrkar på avslag på motionen med hänvisning
till att en större omläggning av seriesystemet, som
redan till viss del går motionären till mötes, beslutats.
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Motion nr 3 från Olofström BGK angående B-Ungdom
i seriespelet.
Styrelsen yrkar på avslag på motionen.
Beslut:
13. Styrelsens förslag till årsmötet

Diskuterades licens- och föreningsavgifter för 2008.
HB föreslog en höjning med tio procent. Motiveringen
var att avgifterna legat stilla några år vilket i praktiken
inneburit sänkta avgifter då inflationen urholkar
penningvärdet. SM föreslog oförändrade avgifter med
motiveringen att eftersom förbundet tappar både
föreningar och medlemmar så skulle en avgiftshöjning
kunna accelerera den nedåtgående trenden. En höjning
skulle alltså i praktiken kunna innebära minskade
intäkter.

Beslut:

Efter omröstning beslutade styrelsen att föreslå
årsmötet oförändrade avgifter för 2008.

Beslut:

Beslutades att tilldela Berne Persson, BGK Linjen,
Tommy Blixt, BGK Spiik samt Gun-Britt Blom, BGK
Elit förbundets förtjänsttecken 20 år (f d Stor Grabb för
förtjänst).

14: Utmärkelser

Konstaterades att Linus Sundström, BGK Jönköping
och Tomas Sennerby, Gullbergsbro BGK kvalificerat
sig för Stora Grabbars märke.
Tekniska Kommittén har utsett Tuula Mörk Växjö
BGK till Årets Domare.
Ungdomskommittén har utsett Jan Gunnarsson, Nässjö
BGK till Årets Ungdomsledare.
Landslagskommittén har nominerat Sandra Nordin
BGK Jönköping, Peter Eisenschmidt BGK Jönköping,
Karoline Karlsson Tantogårdens BGK, Charlotte Ryner
Uppsala BGK och Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK
till Årets Bangolfare. I samband med att årsberättelsen
Styrelsemöte
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distribueras, tre veckor innan årsmötet, kommer det att
offentliggöras vem som är utsedd.

15. Övriga frågor

Fanns inga övriga frågor att diskutera.

16. Mötets avslutande

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

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Hans Bergström

Protokolljusterare

Anna Boldt

Styrelsemöte
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Bilaga 1
Budget för verksamhetsåret 2007

Kostnad

Intäkt

8 880

3 600

100 000

100 000

10 860

4 800

5 580

-

Ungdomsledarkonferans

23 000

23 000

Stockholm Summer Games

50 800

45 800

Tjejläger

48 200

46 400

Ungdomsläger

56 000

58 000

Kommittéverksamhet

13 500

-

316 820

281 600

176 700

590 000

10 130

51 000

9 000

6 000

-

126 000

Tjejfemman

16 984

8 800

HCP-Online

143 700

6 000

33 400

-

389 914

787 800

38 562

-

131 244

-

U23 Landskamp

38 342

-

Nationscup seniorer

49 104

-

228 483

-

Vårläger, Bosön

36 400

14 000

Höstläger, Bosön

36 400

14 000

171 562

-

Ungdoms/juniorkommittén
5-manna junior
Rekrytering
5-manna distrikslagstävling inomhus
U-SM + 3-manna klubblag

Totalt
Idrottsutskottet
Svenska serien
SM Lag
SM; RM & Mixed SM/RM
Tävlingar/Nationella

Kommiteverksamhet
Totalt
Landslagskommittén
Nationscup juniorer
EM juniorer

VM seniorer

EM Oldtimers
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Kostnad

Intäkt

Juniorläger

26 400

26 400

UK Verksamhet

18 000

-

Kommittéverksamhet

60 000

-

834 497

54 400

Kansli i Göteborg

584 000

77 000

Kansli i Eskilstuna

501 000

150 000

Sportchef

217 000

-

Förvaltning

358 000

2 051 000

Tidningen Bangolf

325 000

335 000

1 985 000

2 613 000

100 000

170 000

30 000

30 000

130 000

200 000

Utbildning Syd

14 800

7 200

Utbildning Väst

5 600

3 600

22 300

7 200

Utbildning Öst

-

-

Utbildning Bergslagen

-

-

Utbildning Norr

-

-

26 000

-

6 500

9 300

Unga Ledare

16 450

15 850

Centrala utbildningar

51 500

14 400

Fortbildning årsmötet

5 500

-

Kommittéverksamhet

26 500

-

175 150

57 550

Domarkonferens

26 900

4 000

Besiktningar

49 400

102 000

Totalt
Kansli

Totalt
Internationella kommittén
Projekt Ryssland
Kommittéverksamhet
Totalt
Utbildningskommittén

Utbildning Mellan

Utbildningskonferens
Utbildningsmaterial

Totalt
Tekniska utskottet
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Kostnad

Intäkt

Alko-kontroll

10 550

-

Kommittéverksamhet

17 000

2 000

103 850

108 000

MOS utveckling

16 000

-

Ideella ledare

10 000

-

Loket och vagnarna år 2

54 000

-

JEM Södertälje

14 400

-

EC i Eskilstuna

7 600

-

36 000

36 000

9 000

-

147 000

36 000

4 082 231

4 138 350

Totalt
Media och utveckling

Swedish Open på MOS
Kommitéearbete
Totalt
Summa SBGF gemensamt
Budgeterat resultat

Styrelsemöte

56 119
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