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Närvarande:

Stig Pettersson (SP), Andreas Feuk (AF), Anna Boldt (AB), Lennart
Ekbäck (LE) § 1 -7.8, Thomas Damberg (TD) Magnus Lundin (ML) § 1 7.8, Per Mattsson (PM) Adjungerade Bengt Svensson (BS), Peter Gyllhag
(PG)

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

IF Domnarvets klubblokal, Borlänge

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 3 september gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 3 september gicks
igenom.
Punkt 158: Utbildningar i jämställdhet. AF har varit i
kontakt med SISU Idrottsutbildarna som kan
skräddarsy en utbildning för SBGF. Utbildningskomittén arbetar vidare med denna punkt.

Punkt 159: Mediapolicy. Punkten har hängt kvar länge
utan åtgärd. Därför ska den tas upp på planeringskonferensen för diskussion. Frågeställningen är om vi
ska ha en mediapolicy, vad ska den i så fall innehålla
och vem ska vara ansvarig.
Övriga utförd punkter avfördes från listan.
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BS och PG har varit på utbildning i Nya Klubben
Online. Det är alltså den nya hemsidan som
föreningarna nu kan börja använda. Hemsidan bygger
på en ny plattform som heter Episerver och är enklare
att arbeta med än den gamla sidan. Föreningar som
använder Klubben Onlines hemsida har fram till slutet
på 2008 på sig att börja använda den nya hemsidan.

5. Rapporter och skrivelser

Förbundet har fått en skrivelse från de föreningar som
deltog i seriespelet på Askims anläggning i
Slottsskogen. I skrivelsen påtalades brister såsom
avsaknaden av gränslinjer på banorna med mera.
Beslut:

6. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

Beslutades att SP ska ta kontakt med Askim BGK för
att få föreningens syn på innehållet i skrivelsen och för
att tillsammans med dem vidta åtgärder.
BS presenterade en budgetuppföljning för årets åtta
första månader. Förbundets kassa ligger på ungefär
samma nivå som för ett år sedan. AF undrade om det
ännu blivit undersökt ifall det finns bättre placeringar
för de pengar som inte omedelbart behöver användas.
BS meddelade att han kommer att ha en träff med med
kundansvarige på Swedbank och kommer då att ta upp
frågan.

7. Kommittérapporter
7.1 VU

SP rapporterade att VU arbetat med Idrottslyftet vilket
kommer att tas upp under annan punkt.

7.2 GS/kansli

BS rapporterade att antalet licensierade spelare den 15
september var 3477 st. En nedgång med 171 st på ett
år. Medlemsantalet samma datum var 6854 medlemmar
en ökning med 239 på ett år.
BS rapporterade också att Stenungsund BGK och
Lövgärdet BGK lagt ner verksamheten och utträtt ur
förbundet. Föreningarna är avförda ur föreningsregistret. Antalet föreningar är nu 113 st.
Frågan om en ny chefredaktör för Bangolf är ännu inte
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helt klar. BS har varit i kontakt med en person som är
intresserad av att ta uppdraget och förhoppningen är att
beslut om tillsättning ska kunna ske på nästa
styrelsemöte.
7.3 Sportkonsulent
Beslut:

Beslutades att diskussionen om Idrottslyftet ska ske
under denna punkt eftersom PG är involverad i
samtliga projekt som har anknytning till Idrottslyftet.
Diskuterades Plattformen som är SISU:s gemensamma
ungdomsledarutbildning för ett flertal förbund. PG
föreslår att SBGF subventionerar deltagaravgiften för
de föreningar som sänder kursdeltagare.

Beslut:

Beslutades att SBGF ska arbeta med Plattformen som
grundläggande ungdomsledarutbildning.

Beslut:

Beslutades att hela deltagaravgiften ska subventioneras
från förbundet för de klubbar som deltar i utbildningen.
Diskuterades Unga Ledare-utbildningen.

Beslut:

Beslutades att ingen utbildning görs under hösten 2007.

Beslut:

Beslutades att under våren 2008 görs en Steg 2utbildning för tidigare utbildade Unga Ledare.
Diskuterades ungdomsrekrytering. PG föreslog att på
tre olika ställen vid tre tillfällen under hösten ska åtta
till tio personer samlas för att diskutera ungdomsrekrytering under ledning av Peter Gyllhag. Finansieringen av detta ske med pengar från Idrottslyftet.

Beslut:

Beslutades enligt förslaget.
PG:s förslag om att projektanställa tre personer under
nästa sommar för att arbeta med ungdomsrelaterade
projekt ute i distrikten diskuterades. Även här ska
finansieringen ske med medel från idrottslyftet.
SP presenterar ett förslag till flödesschema för arbetet
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med Idrottslyftet.
AF presenterar agendan för Idrottslyftet som arbetats
fram av VU.
Beslutades att godkänna förelagd agenda.
Beslut:
Beslut

Beslutades att SM, PM och ML även fortsättningsvis
ska vara beslutsgrupp för tilldelning av medel från
Idrottslyftet.

7.4
Sportchef/Landslagskommitté

Sportchefen har inte inkommit med någon rapport.

7.5 Internationella kommittén

Diskuterades VM 2011.

Beslut:

Beslutades att en projektgrupp som ska börja arbeta
med arrangemanget ska tillsättas på nästa styrelsemöte.

7.6 Media och
utvecklingskommittén

SP rapporterar att Swedish Minigolf Open där SBGF
var medarrangör har genomförts i Åkersberga.
Deltagarantalet levde inte på något vis upp till
förväntningarna men tävlingen gav ändå en god inblick
i hur det fungerar att spela på detta nya underlag.

7.7 Ungdomskommittén

AB meddelar att inbjudan till 5-manna ungdom finns
ute nu.
Diskuterades 5-manna för juniorer.
Beslut:

7.8 Idrottsutskottet

Beslutades att tävlingen ska spelas i Vänersborg den
23-24 februari 2008
PM och LE rapporterade från IU:s möte som skedde
dagen innan detta styrelsemöte.
Mixed-SM 2008 är inte klar men en spelplats kommer
nog att presenteras inom kort.

Informerades om att Olofström sökt Svenska Cupen
2009.
Styrelsemöte
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Beslut:

Beslutades att tilldela Olofström tävlingen
Informerades om att IU beslutat att starttiden för
seriespelet i åttalagsgrupperna ska vara 09.00 både
lördag och söndag.
Diskuterades inomhusspelet och vad som är att betrakta
som en sanktionerad tävling och som ett sanktionerat
tävlingsdatum och vad detta innebär i praktiken.
Diskuterades HCP Online. BS och Hans Bergström har
träffat Empir och begärt offert på antisvaj och
begränsning av antalet anläggningar som kan ingå i
rankingpoängen.

ML och LE lämnar styrelsemötet.
7.9 Teknisk utveckling

SP meddelar att i stort sett samtliga besiktningar är
utförda. Det återstår endast ett fåtal.

7.10 Utbildningarkommittén

AF rapporterar att Utbildningskommittén är inne i en
budgeterings och planeringsfas.
Diskuterades att använda Bangolf Arena (BA) i
seriespelet och vad det innebär i form av
utbildningsinsatser. AF kommer att jobba vidare med
BA som en del i steg två för tävlingsledare men menar
att det är tidigt att ställa som krav att systemet ska
användas för seriespel.

8. Idrottslyftet

Större delen av diskussionen om Idrottslyftet togs
under punkten sportkonsulent
SP framförde sina tankar kring föreningsutveckling
under Idrottslyftet och presenterade ett dokument som
kan ligga till grund för arbetet med frågan.

9. Planeringskonferensen

PG gick igenom det preliminära programmet som
godkändes efter vissa justeringar.
Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades att SP och PG ska ansvara för programmet
för samlingen på lördagskvällen.
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10. Kommittésammansättning

PG föreslog att samtliga kommittéer också ska ha ordet
kommitté i namnet.

Beslut:

Beslutades enligt förslaget.

Beslut:

Beslutades att Idrottsutskottet ska ändra namn till
Tävlingskommittén

Beslut:

Beslutades att Tekniska Utskottet ska ändra namn till
Tekniska Kommittén

Beslut:

Beslutades att Media och Utvecklingskommittén ska
delas upp i två kommittéer.

Beslut:

Beslutades att VU ska vara ansvarigt för Utvecklingskommittén

Beslut:

Beslutades att tidningen Bangolf ska ingå som en del i
Mediakommittén samt att Per Olsson och tidningens
chefredaktör ska ingå i kommittén.
AF meddelade att Ellinor Ekbäck lämnat Utbildningskommittén som för närvarande består av AF och Malin
Löf.

11. Årsmötesplats

Diskuterades var årsmötet 2008 ska avhållas.
Beslut:

Beslutades att PG ska utreda två alternativ. Bosön och
Aronsborg i Bålsta. VU tar beslut i frågan.
Diskuterades programmet för årsmötet.

Beslut:

12. Information om regeländringar

Styrelsemöte

Beslutades att ett program liknande det som fanns på
föregående årsmöte ska genomföras. AF och PG utsågs
till ansvariga.

SP meddelade attWMF tagit beslut om regler kring
vindskydd samt gränslinje på mittkulle. Hur dessa
regeländringar ska anpassas till den svenska regelboken
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kommer att utredas av SP och beslut kommer att tas på
nästa styrelsemöte.
13. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade de
närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Per Mattsson
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