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Närvarande:

Stig Pettersson (SP), Said Morell (SM), Andreas Feuk (AF), Anna Boldt
(AB), Hans Olofsson (HO), Lennart Ekbäck (LE) Thomas Damberg (TD)
Magnus Lundin (ML) Per Mattsson (PM) Adjungerade Bengt Svensson
(BS), Jan Strandberg (JS) Peter Gyllhag (PG)

Ej närvarande:
Plats:

Telefonmöte

1. Mötet öppnat

Ordförande Stig Pettersson öppnade mötet

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Beslut:

PM valdes att justera protokollet.

3. Val av justerare

4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Styrelsemötesprotokollen från den 25 juni gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 25 juni gicks
igenom.
Punkt 158: Utbildningar i jämställdhet. AF har varit i
kontakt med RF som kommer att återkomma i frågan.
Tas åter upp på styrelsemötet i oktober.
Punkt 10: Spelarkontrakt. SM har tagit fram ett förslag
till spelarkontrakt. Utformingen av kontraktet kommer
att diskuteras på styrelsemötet i oktober.

Styrelsemöte

Beslut:

Punkt 11: Mötesplan 2008/2009
Beslutades att godkänna mötesplanen som utarbetats av
SP.

Beslut:

Punkt 16: SverigeTouren. TD rapporterade att det ser
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svårt ut att få igenom det liggande förslaget bland annat
därför att spel på betong inte kan genomföras som
tänkt.
Beslutades att HO ska ingå som diskussionspartner/bollplank i gruppen som arbetar med
SverigeTouren och att ett möte ska hållas i samband
med Swedish Minigolf Open i Åkersberga där
projektets framtid ska diskuteras. Rapport lämnas på
styrelsemötet i oktober. TD fortsättter som
sammankallande i gruppen.
Övriga utförda punkter avfördes från listan.
5. Rapporter och skrivelser

SM rapporterade från WMF:s kongress i Italien.
Samtliga svenska representanter blev omvalda för
ytterligare en tvåårsperiod. Det innebär Kjell
Henriksson, president, Said Morell, finance manager,
Jan Strandberg medlem i tekniska kommittén och
Bengt Svensson medlem i juridiska kommittén.
Sverige tilldelades VM 2011 med röstsifforna 23-22.
De båda motioner Sverige lämnat in angående
utveckling av MOS på konstgräs drogs tillbaka.
Anledningen var att intresset för den spelformen är
väldigt lågt bland majoriteten av övriga länder. Därför
är det bättre att vi, utan WMF:s inblandning, utvecklar
egna regler i Sverige. När tiden är mogen och reglerna
testats på många tävlingar i Sverige så kan frågan om
specifika regler för MOS/konstgräs tas upp igen.
För övrigt antogs Schweiz motion om att alla
vindskydd som finns på en anläggning ska vara fasta.
Inga provisoriska vindskydd får förekomma. Det gäller
även paraplyer och liggande spelare som skyddar mot
vind.

6. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade en budgetuppföljning för årets sju
första månader. Inga anmärkningsvärda avvikelser från
budget förelåg.

7. Kommittérapporter

Styrelsemöte
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7.1 VU

SP rapporterade från VU:s telefonmöte som hölls den
27 augusti. Det konstaterades att JS accepterat
förbundets erbjudande om en 50 procents tjänst som
sportchef i samband med att nuvarande kontrakt går ut.
SM och SP kommer att utarbeta ett nytt anställningskontrakt.
Även tidningen Bangolf diskuterades. En långsiktig
lösning på chefredaktörsfrågan är nödvändig även om
det fungerar bra idag. Uppgiften tar för stor tid från
Generalsekreterarens övriga uppgifter. Diskuterades
även lämpligheten i att chefredaktören och ansvarige
utgivaren är en och samma person.
HO meddelade att han hade ett namn på en person som
är intresserad av att vara chefredaktör. Han kommer att
meddela BS vem denne person är.

7.2 GS/kansli

BS rapporterade att antalet licensierade spelare den 15
augusti var 3470 st. En nedgång med 198 st på ett år.
Medlemsantalet samma datum var 6603 medlemmar en
ökning med 89 på ett år.
BS rapporterade också att IK Surd meddelat att de inte
fortsatt önskar vara medlemmar i SBGF. Föreningen är
avförd ur föreningsregistret.

7.3 Sportkonsulent

PG rapporterar att han arbetat mycket med Junior-EM i
Södertälje. Arrangemanget fungerade bra men det var
ändå tyvärr för lite folk som bemannade de olika
funktionerna under tävlingen. Tävlingen får dock ses
som en bra generalrepetition inför VM 2011. För
tillfället arbetar PG med Europacupen i Eskilstuna där
idag totalt 12 lag är anmälda. Tillkommer gör två lag
från Sverige.
PG har i BS ställe varit på Generalsekreterar-träff. Där
diskuterades bland annat pengarna förbunden får i
Idrottslyftsatsningen. Det konstaterades att det är
oerhört viktigt att dessa pengar verkligen används till
det de är avsedda för. Ifall de skulle användas till att
täcka underskott i övriga verksamheter kan det
innebära återbetalningsskyldighet.

Styrelsemöte
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Beslut:

Beslutades att PG ska vara ansvarig för utanordning av
föreningsbidragen inom Idrottslyftet.
Från GS-mötet rapporterade PG att reglerna för SFbidragkommer att ses över. Alla SF kommer att få
möjlighet att komma med synpunkter på bidragen på
möten som kommer att hållas av RF. Första mötet
kommer att bli den 25 oktober i Stockholm.

Beslut:

Beslutades att BS och SM ska närvara på dessa möten.

7.4
Sportchef/Landslagskommitté

JS sade sig vara nöjd med insatserna på Junior-EM.
Särskilt nöjd är han med tjejernas insats. De tog inte
guld men spelet var klart godkänt och bättre än
förväntat. Killarna motsvarade förväntningarna och
enda missen var väl att det inte blev individuellt guld.
Det är dock små marginaler i cupspelet och tre spelare
bland de fyra främsta är ett bra resultat.
I VM tog Sverige lagsilver bland herrarna och brons
bland damerna. Några dåliga lagvarv gjorde att
Tyskland kunde dra ifrån tidigt i tävlingen men de
svenska herrarna spelade upp sig på slutet och
knappade in på Tyskland.
På damsidan hade JS stora förhoppningar. På pappret
hade Sverige ett lag som borde kunna bjuda Tyskland
en bättre match. Men så blev det inte. Damlagets
resultat blev alltför högt.
I det individuella cupspelet anser JS att Sverige
underpresterar. Ingen svensk, varken på dam eller
herrsidan tog sig förbi kvartsfinalen.
Från Oldtimers-EM rapporterar SP att han inte är nöjd
med resultatet. Trots goda förberedelser där allt
fungerat perfekt så är resultatet en djupdykning.
JS meddelar att en höstsamling med landslaget kommer
att hållas i november på Bosön.
JS kommer att gå en kurs i idrottspsykologi.

Styrelsemöte
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Kontakter har tagits med Stockholms stad i och med att
det nu är klart att VM kommer att spelas i Tantolunden.
AF rapporterar att Utbildningskommittén är inne i en
planeringsfas inför nästa års utbildningar.

7.5 Utbildningskommittén

Diskuterades den nya barn och ungdomsledarutbildningen Plattformen. Föreningar bör få kunskap
om denna utbildning så att de skickar sina
ungdomsledare dit.
SP rapporterar att besiktningar genomförs enligt plan.
Besiktningar i Östsvenska distriktet kommer att
genomföras i samarbete med Lennat Ekbäck eftersom
en ny besiktiningsman behövs i distriktet.

7.6 Teknisk utveckling

7.7 Internationella kommittén

Fanns inget att rapportera mer än det somk redans sagts
under rapporter och skrivelser.

7.8 Media & Utvecklingsgruppen

HO rapporterade om förberedelserna inför Swedish
Minigolf Open. Tävlingen kommer att gå den 29-30
september.

7.9 Ungdomskommittén

AB rapporerade att USM i Staffanstorp fungerade bra
Närmast kommande uppgifter är att utvärdera den
ungdomsrekryteringssatsning som gjorts under
sommaren. Det finns ett par klubbar som kan komma
ifråga för de rekryteringspengar som tidigare beslutats
om.

7.10 Idrottsutskottet

LE rapporterar att samtliga SM-arrangörer 2008 är
utsedda med undantag för Mixed-SM.
Sju och åttalagsmallarna för seriespel ska uppdateras
inför nästa säsong.
Diskuterades HCP Online. Pengar finns avsatta i
budgeten till utveckling av regelnödvändiga årgärder.
Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades att LE tillsammans med Hans Bergström
och BS beslutar vilka åtgärder som ska prioriteras och
beställer denna utveckling hos Empir.
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8. Idrottslyftet

Ett utkast till projektplan har förelagts styrelsen.
Beslut:

9. Övriga Frågor

Beslutades att styrelsen får en vecka på sig att
inkomma med synpunkter på projektplanen. Därefter
ska den fastställas av VU.
WMF:s skyltar om godkända banor har kommit till
kansliet. SP ansåg att endast banor som är
internationellt godkända bör få en sådan skylt. Han
ställde en fråga till SM som medlem av WMF:s styrelse
om hur han såg på detta. Enligt SM står det alla länder
fritt att använda dessa skyltar som de önskar.
TD ställde en fråga om hur SBGF ställer sig till att SM
för döva spelas på Uppsalas banor. BS informerade om
att SM 2006 gick i Tuve och 2007 i Vargön och att
SBGF inte bör ha några synpunkter på hur Dövidrottsförbundet genomför sina SM. Som så kallat
kategoriförbund har de rätt att anordna SM i olika
idrotter inom sin kategori.

10. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat
intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Per Mattsson

Styrelsemöte
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