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Stig Pettersson (SP), Said Morell (SM), Lennart Ekbäck (LE), Andreas
Feuk (AF), Anna Boldt (AB), Per Mattsson (PM), Thomas Damberg (TD),
Magnus Lundin (ML) Adjungerade Bengt Svensson (BS), Jan Strandberg
(JS) §7.4, §10-12.
Ej närvarande: Hans Olofsson (HO)
Närvarande:

Plats:

V-Dala Nation, Uppsala

1. Mötet öppnat

Ordförande Stig Pettersson öppnade mötet

2. Godkännade av
föredragningslista

SP föreslog att en diskussion om JS anställning ska få
en egen punkt i föredragningslistan.
Beslut:

Föredragningslistan godkändes med ovanstående
ändring

Beslut:

ML valdes att justera protokollet.

3. Val av justerare

4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Styrelsemötesprotokollen från den 17 och 18 april
gicks igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollen.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 17 mars gicks
igenom.
Punkt 7: Spelarkontrakt. Presenterades ett
spelarkontrakt från ett annat specialidrottsförbund.

Beslut:

Beslutades att SM ska anpassa ett spelarkontrakt efter
bangolfens förutsättningar.
Övriga utförda punkter avfördes från listan.

5. Rapporter och skrivelser

Styrelsemöte

BS rapporterade att han och SP varit på ett möte med
SISU Idrottsutbildarna där förbundets nulägesanalys
angående Idrottens Ideella Ledare presenterats. SBGF
kommer att ha fem dagars processledning med SISU
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och det beslutades på mötet att de första två dagarna
ska ligga i oktober månad. Tillsammans med SISU
kom vi fram till att våra föreningsambassadörer bör
vara med på dessa dagar.
6. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade en budgetuppföljning för årets två
första månader. Kassan i slutet på april var 1,4 miljoner
kr vilket är 100 000 kr mer än motsvarande tid förra
året.
AF undrade om det finns bättre sätt att placera
pengarna än på ett bankkonto. BS förklarade att
pengarna inte kan bindas eftersom kassan under året
fluktuerar mellan cirka två miljoner och 300 000 kr. BS
kommer dock att undersöka andra alternativ än dagens.

7. Sportchefstjänsten

SM informerade om JS anställningskontrakt som löper
ut den 30 oktober. Diskuterades vilka möjligheter som
fanns att erbjuda JS fortsatt anställning.
Beslut:

Beslutades att SP och SM ska sköta förhandlingarna
med JS angåede ett nytt anställningsavtal.

8. Kommittérapporter
8.1 VU

SP meddelade att VU sammanträtt och beslutat att SM,
ML och PM ska vara beslutande handslagsgrupp.

8.2 GS/kansli

BS rapporterade att antalet licensierade spelare den 26
april var 3434 st. En nedgång med 326 st på ett år.
Medlemsantalet samma datum var 6249 medlemmar en
minskning med 364 på ett år.
BS rapporterade också att han lagt mycket tid på
Bangolftidningen. Nummer två som kommer ut vecka
18 är kraftigt omarbetad jämfört med tidigare nummer.

8.3 Sportkonsulent

Peter Gyllhag (PG) rapporterar att några ytterligare
pengar till att fortsätta Rysslandsprojektet inte kommer
att beviljas av Forum Syd. PG kommer att undersöka
andra alternativ.
20 föreningar har ansökt om Handslagspengar.

Styrelsemöte
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PG har också arbetat med Nationscupen och JEM i
Södertälje och haft möten med kommunen.
Till Stockholm Summer Games kommer spelare från
andra nordiska länder samt även övriga europeiska
länder att inbjudas såvida inte regler kring
internationellt spel sätter stopp för detta.
PG avser att besöka två föreningar per distrikt under
våren i projektet Loket & Vagnarna.
8.4
Sportchef/Landslagskommitté

JS rapporterar att:
• Två junior och två seniorlandslag är
nominerade till nationscuperna i maj månad.
• Två ungdomar utöver de ingående i
juniorlandslaget är inbjudna att delta i
juniorernas nationscup.
• Ett landslagsläger har hållits på Bosön. Mycket
fokus låg på kostanalys.
• Ett oldtimersläger kommer att hållas i Akalla.
JS kommer att vara en av ledarna.
• JS lägger en del tid på WMF:s tekniska
kommitté där han just nu ansvarar för att ta
fram scoreboards.
• Landslagskläderna har kommit. Dock är det
tveksamt ifall de hinner tryckas innan
nationscuperna.
• JS har deltagit på en nätverksträff för
precisionsidrotter. Det blev ett intressant
erfarenhetsutbyte med andra idrotter.

8.5 Utbildningskommittén

AF meddelar att arbete med kursutvärderingar pågår
och att en remiss angåede en fortsättning av
tävlingsledarutbildningen är på väg ut.
AF föreslog att i den nya utbildningen ska ingå ett
avsnitt om Bangolf Arena och att Lars Isberg ska kunna
bjudas in som föreläsare.

Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades enligt AF:s förslag.
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AF aviserade att Ellinor Ekbäck kommer att lämna
kommittéarbetet senast i samband med
utbildningskonferensen och att Malin Löf på grund av
studier har dåligt med tid. Prioritet måste ges till att
hitta fler medlemmar i kommittén.
AF påpekade att en mötesplan för styrelsen för 20082009 bör finnas klar redan i september 2007 eftersom
planeringen av kurshelgerna kommande år görs på
hösten.
Beslut:

8.6 Teknisk utveckling

Beslutades att SP ansvarar för att en möteplan ligger
färdig till styrelsemötet i september.
SP meddelar att domaruttagningarna är klara och att
arbetet med banbesiktningar pågår.
PM påpekade att det händer ibland att banor som är
godkända ändå anses vara ospelbara på seriespel.
Senast för någon vecka sedan ville en klubb flytta
seriespelet på sin egen anläggning eftersom den ansågs
ospelbar. PM menar att detta ställer till svårigheter i
planeringen av seriespelet och han kan inte förstå att en
bana som blivit godkänd av en banbesiktigare ändå är
ospelbar.
SP menar att om en bana inte duger för seriespel på
någon nivå så ska den inte få en godkännandestämpel.
Han kommer att diskutera detta med ansvariga
banbesiktigare.

8.7 Internationella kommittén

SM rapporterade från WMF:s styrelsemöte i Milano.
Där diskuterades en eventuell internationalisering av
HCP Online. WMF:s styrelse beslutade att inte gå
vidare med diskussionerna med Sverige i denna fråga.
Motiveringen var att systemet enligt dem var dyrt och
komplicerat. Dessutom fanns det farhågor att ett antal
stora länder skulle välja att inte ansluta sig.

8.8 Media & Utvecklingsgruppen

Diskuterades förslaget till broschyr om byggnation av
MOS-banor.

Styrelsemöte
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Beslut:

Beslutades att välja in HO i kommittén för att arbeta
med utvecklingen av MOS.

Beslut:

Beslutades att gruppen bestående av SP, HO och Hans
Bergström får i uppdrag att färdigställa MOSbroschyren och distribuera den till föreningarna.
Gruppen ska dessutom undersöka ifall SBGF behöver
motionera till WMF:s kongress om regeländringar för
MOS.

8.9 Ungdomskommittén

AB rapporterade att Skönsberg SK sökt Ungdoms-SM
2008.
Beslut:

Beslutades att AB ska undersöka om det finns någon
annan möjlig kandidat innan tilldelning av
mästerskapet sker på nästa styrelsemöte.
AB rapporterade att viss kritik förekommit mot kraven
i rekryteringstävlingen. Eftersom man måste uppfylla
samtliga krav för att komma ifråga för bidrag så kanske
många klubbar som ser det som omöjligt kommer att ge
upp innan de startat. En översyn av reglerna kan ske till
kommande år.

8.10 Idrottsutskottet

Diskuterades seriespelsmallen. Idag finns inte
”exportknappen” på mallanr för sju och åtta lag. I år
finns en sjulagsserie men nästa år kommer att finnas tre
åttalagsserier. Då kommer behovet av en exportknapp
även i dessa mallar att bli större än idag.
Beslut:

Beslutades att BS kontaktar Empir för att få till
möjligheten att exportera även ifrån dessa mallar.
Diskuterades Div 3 Norra C som nu är en sjulagsserie
som ska avgöras på en dag.

Beslut:

Beslutades att serien ska genomföras med masstart och
börja kl 08.00. Per Mattsson informerar klubbarna och
domarna i serien omgående samt bifogar instruktioner
om hur masstarten ska genomföras.

Diskuterades SverigeTouren. LE och ML har skissat på
Styrelsemöte
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ett förslag som innefattar spel på klubbnivå och
distriktsnivå och därefter kvalificering till en riksfinal.

Beslut:

Beslutades att en projektgrupp bestående av TD, LE
och ML får i uppgift att utifrån förslaget och styrelsens
synpunkter utlysa en SverigeTour 2008. TD valdes till
sammankallande i gruppen.
Diskuterades HCP Online och inomhussäsongen.
Kritiska röster har funnits angående att en stor del av
inomhusspelet inte sanktioneras i HCP Online.

Beslut:

9. Föreningsregistret

Beslutades att IU till planeringskonferensen i november
ska ta fram ett förslag till hur vi ska få fler tävlingar till
att sanktioneras inomhus. Dessutom ska IU utreda
möjligheten att utlysa sanktionerade seriespel inomhus.
BS rapporterade att Åkersberga BGK och Aspuddens
BGK sökt inträde i SBGF.

Beslut:

Beslutades att välja in ovanstående föreningar som
medlemmar i SBGF.
BS rapporterade att Strömsberg BGK samt Matfors
MGK vid två på varandra följande år inte betalt
medlemsavgiften. Varbergs Handikappidrott har sökt
utträde ur förbundet eftersom den planerade
bangolfsatsningen inte genomfördes.

Beslut:

10. Statens särskilda idrottssatsning
(Nya Handslaget)

Styrelsemöte

Beslutades att avföra ovanstående föreningar ur
medlemsregistret.
Från RF har kommit besked om medeltilldelning i det
”Nya Handslaget” Medlen delas upp i tre delar:
Verksamhetsutvecklingsstöd, förbundsutvecklingsstöd
och föreningsstöd. Förbundsutvecklingsstödet har ökat
kraftigt och BS informerade om bakgrunden till detta.
RF:s nya devis är ”Varje förbund äger sin idrott”. Det
innebär att de som bäst vet hur de olika idrotterna ska
utvecklas är de förbund som driver dem. Av den
anledningen vill RF styra över mera pengar till
förbunden så att de får mera resurser att sköta den
uppgift de år ålagda.

Utskriftsdatum: 2007-05-03

Sidan 6 av 8

Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

28-29 april 2007

Protokoll

Diskuterades vad detta innebär för SBGF.
Beslut:

11. Webb-TV

BS och även JS rapporterade att SBGF fått förslag från
olika håll angående möjligheterna att sänd tävlingar
live över internet. En intressant möjlighet är
Curlingkanalen som idag sänder många
curlingtävlingar live men som vill ha andra förbund
med sig på sändningarna. RF har även utrustning till
uthyrning och kan ge oss möjlighet till sändningar.
Beslut:

12. VM 2011

Beslutades att VU ska utreda hur förbundsutvecklingsmedlen ska hanteras och komma med en rapport och
förslag till styrelsemötet den 6 oktober.

Beslutades att JS och TD ska undersöka förutsättningarna för att sända bangolf över internet och komma
med en första rapport till styrelsemötet den 28 maj. TD
ska även medverka på ett möte med Curlingkanalen
den 9 maj.
BS rapporterar att Sverige nu sökt VM 2011. Tävlingen
ska arrangeras på Tantogårdens anläggning. JS
rapporterar om positiva möten med Stockholms stad
som verkar villiga att hjälpa Tantogården med sådana
saker som belysning och nya toaletter. JS har
presenterat en ritning för staden där man vill ha ca
1000 m² mera mark för att få plats med två
anläggningar. Även om detta inte skulle vara
genomförbart så ska extra mark för en tillfällig
anläggning 2011 inte vara något problem.
WMF har sänt över ett kontraktsförslag som nu, i och
med att Tantogården fått positiva signaler från
Stockholms stad, är klart att signera.

13. Övriga frågor

Styrelsemöte

ML tog upp frågan om distriktsindelningen. Det finns
flera distrikt som är intresserade av att ändra sina
gränser. Exempel på detta är att det från Gotland
uttryckts önskemål om att få bilda ett eget distrikt.
Sedan tidigare har värmlandsklubbarna meddelat att de
vill tillhöra Mellansvenska och inte Bergslagen.
Utskriftsdatum: 2007-05-03
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Beslut:

Beslutades att ge Peter Gyllhag, som arbetade med
förra distriktssammanslagningen, i uppdrag att
undersöka opinionen för förändringar i distrikten. Ett
färdigt förslag ska presenteras på styrelsemötet den 6
oktober.
AF påpekade att eftersom Hans Bergström lämnat
styrelsen så saknas en manlig jämställdhetsansvarig i
styrelsen

Beslut:

11. Mötets avslutande

Beslutades att välja TD till manlig jämställdhetsansvarig i styrelsen
Ordförande SP avslutade styrelsemötet och tackade de
närvarande för visat intresse

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Magnus Lundin

Styrelsemöte
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