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Närvarande:

Stig Pettersson (SP), Andreas Feuk (AF), Lennart Ekbäck (LE), Magnus
Lundin (ML), Said Morell (SM), Adjungerad Bengt Svensson (BS)

Ej närvarande: Hans Olofsson (HO), Anna Boldt (AB), Thomas Damberg (TD), Per
Mattsson (PM)
Plats:

Kviberg, Göteborg

1. Mötet öppnat

Ordförande Stig Pettersson öppnade mötet

2. Godkännade av
föredragningslista
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Beslut:

SM valdes att justera protokollet.

3. Val av justerare

4. Genomgång av föregående
mötesprotokoll samt åtgärdslistan.

Styrelsemötesprotokollen från den 18 november gicks
igenom.

Beslut:

Beslutades att godkänna protokollet.
Åtgärdslistan från styrelsemötet den 18 november gicks
igenom.
Utförda punkter avfördes från listan.

5. Rapporter och skrivelser

SP rapporterar från en tvådagarskonferens angående
projektet Idrottens Ideella ledare. Deltagande från
SBGF var SP och Peter Gyllhag. Programmet bestod
till större delen av föreläsningar och gruppdiskussioner.
Konferensen gav SP en bekräftelse på att SBGF är på
rätt väg i sitt arbete inom projektet.
SM rapporterade från ett möte anordnat av RF där det
framtida SF-stödet diskuterades. Diskussioner ska pågå
under 2008 för att leda fram till ett beslut om SFstödets utformning på RF-stämman 2009.

De inledande diskussionerna tyder på att stödet inte
Styrelsemöte
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kommer att genomgå någon revolutionerande
förändring när det ligger ett beslutsförslag 2009.

6. Ekonomisk rapport/budgetuppföljning

BS presenterade en budgetuppföljning får perioden
januari till november. Inga större förändringar i
reultatprognosen som gjordes till föregående
styrelsemöte kan konstateras.

7. Kommittérapporter
7.1 VU

VU har inte haft något möte sedan det senaste
styrelsemötet.

7.2 GS/kansli

Fanns inget att rapportera

7.3 Sportkonsulent

Sportkonsulent Peter Gyllhag rapporterade skriftligt att
han tillsammans med SP planerat vårens aktiviteter när
det gäller projekten under Idrottslyftet. Han påpekar att
han måste koncentrera sina aktiviteter till dessa projekt
under 2008
Diskuterades sportkonsulentens arbetsuppgifter utifrån
den arbetsplanering PG bifogat sin rapport.
Under punkten sportkonsulent diskuterades även
anställning av instruktörer under sommaren 2008. Hur
anställningen ska gå till och hur finansieringen av
idrottslyftets pengar ska genomföras.
Förslag var att det skulle gå ut en förfrågan till varje
distrikt att komma med förslag på lämpliga kandidater
till detta uppdrag.
Det behöver inte bara vara ungdomar utan även äldre
kan komma ifråga.

Beslutade att skicka ut en förfrågan till distrikten om
Styrelsemöte
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Beslut:

att inkomma med kandidatförslag. Projektledaren
utformar förslaget och kansliet skickar sedan ut det
färdiga förslaget till distrikten.

Beslut:

Beslutade att finansiering av instruktörerna skall
fastställas när vi ser hur många vi kommer att anställa.

Beslut:

Beslutades att SP och SM ska innan 1 februari utarbeta
en ny befattningsbeskrivning för sportkonsulentjänsten.

7.4
Sportchef/Landslagskommitté

Jan Strandberg lämnade en skriftlig rapport om de
uppgifter som han för närvarande arbetar med.

7.5 Internationella kommittén

SM rapporterade att han deltagit i ett styrelsemöte
WMF. På detta möte bestämdes bland annat att SM ska
åka till Nigeria under våren för att stödja ett
begynnande intresse för bangolf. Enligt WMF ska det
ordnas bangolfinstruktion för 60 – 100 personer.

7.6 Mediakommittén

Fanns inget att rapportera

7.7 Ungdomskommittén

Fanns inget att rapportera.

7.8 Tävlingskommittén

LE rapporterar att tävlingsprogrammet 2008 i stort sett
är färdigt. Det kommer att publiceras vecka 50.
Diskuterades Oldtimers- SM 2009. Västsvenska BGF
har godkänt Gullbergsbro BGK:s ansökan och har
dessutom undersökt ifall det finns någon annan
förening i distriktet som avser att söka. Så var inte
fallet.
Beslut:

7.9 Tekniska kommittén

7.10 Utbildningskommittén

Styrelsemöte

Beslutades att tilldela Gullbergsbro BGK OldtimersSM 2009
SP meddelade att det återstår några besiktningar att
utföra. I övrigt har arbetet i kommittén bestått i att göra
klart förslaget till regeländringar som distribuerats till
styrelsen.

AF meddelar att kommittén inväntar besked från
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föreläsare för att slutligen fastställa datum för 2008 års
kurser. Utbildningen kommer i framtiden att styras mot
mera av en efterfrågestyrd utbildning där datum inte
kommer att fastställas så tidigt som varit fallet fram till
nu.
AF rapporterade att han genom förbundet avtackat
Ellinor Ekbäck för det fina arbete hon genomfört under
många år i Utbildningskommittén.
Kort förklaring från AF på avvikelsen från budgeten.
Fanns inget att rapportera

7.11 Utvecklingskommittén
8. Fastställande av styrelsens
förslag till budget för 2008
Beslut:
9. Fastställande av verksamhetsplan
för 2008
Beslut:

10. Förbundets organisation kring
VM 2011

Verksamhetsplanen för 2008 diskuterades.

Beslutades att ge BS i uppdrag att utforma ett förslag
till verksamhetsplanen för 2008.
Diskuterades organisationen kring VM 2011.
Styrelsens bedömning är att det under inledningsskedet
inte behövs en organisation på förbundsnivå för
arrangemanget. Däremot ska det finnas en person i
styrelsen som är kontaktperson för arrangören och som
vid behov kan assistera i olika frågor.

Beslut:

11. SverigeTouren

Beslutades att utse SM till styrelsens ansvarige för
frågor som rör VM 2011.
Diskuterades SverigeTouren. Konstaterades att de som
arbetat med projektet blivit alltmer tveksamma till
möjligheten att genomföra detta. Det verkar finnas ett
alltför svalt intresse bland de aktiva för att medverka i
en SverigeTour.

Beslut:

Styrelsemöte

Beslutades att fastställa budgenten enligt bilaga 1.

Beslutades att arbetet med att organisera en
SverigeTour tills vidare avbryts. Frågan kan
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akutaliseras vid ett senare tillfälle ifall intresse skulle
uppkomma.
12. Nya Förbundet Online

BS informerade om RF:s arbete med att skapa ett nytt
administrativt system. Detta kommer inte att heta
Förbundet Online utan kommer att gå under namnet
Idrottens Administrativa System (IAS). Systemet
kommer att vara web-baserat och personregistret
kommer att bygga på personnummer. Detta kommer att
innebära att på sikt kommer de idrottsnummer som
SBGF bygger sitt licensregistrer på att försvinna. RF är
dock medvetet om att flera förbund använder sig av
idrottsnummer så dessa kommer att ligga kvar även när
det nya systemet tas i bruk. På sikt måste dock SBGF
besluta sig för hur ett nytt licensnummersystem ska
utformas.
På samma möte informerades om arbetet med att lägga
över förbundssidorna på internet på den nya
plattformen episerver. I mitten på mars kommer
förbunden att kunna börja arbetet men alla kan inte
börja samtidigt. RF vill att varje förbund gör en
förstudie på vem som använder webplatsen och till vad
de använder den. Hjälp med förstudien kan fås av RF.
Kostnaden för att lägga upp den nya sidan kommer att
ligga på runt 20 000 kr ifall man väljer en
standardvariant. Därefter tillkommer en årlig kostnad
som baserar sig på hur mycket utrymme varje förbund
behöver på servern.

13. Regeländringar 2008
Beslut:

Diskuterades domare på sanktionerade tävlingar
inomhus.
Beslutades att Tekniska Kommittén ska se över
möjligheten att ta ut domare till samtliga sanktionerade
tävlingar inomhus.

Diskuterades regeländringar föreslagna av Tekniska
Kommittén.

Styrelsemöte
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Beslut:

14. Övriga frågor

Beslutades att regeländringar specificerade i bilaga 3
ska gälla från 2008-01-01.
Diskuterades kommittéledamöter.
Följande personer var på förslag att ingå i resp.
kommitté: SM i ungdomskommittén, HO i
mediakommittén och TD i tävlingskommittén.

Beslut:

Beslutades att välja in SM i Ungdomskommittén, HO i
Mediakommittén samt TD i tävlingkommittén.
BS tar kontakt med HO och TD och informerar om
styrelsens beslut.
Den aktuella sammasättningen av kommittéledamöter
finns att läsa i bilaga 2.
Diskuterades möjligheten att SBGF köper loss
källkoden till HCP Online från Empir AB.
Anledningen till detta är att förbundet på så vis kan
lägga över support och utveckling på programmet på
något annat företag. Det finns idag en offert från ett ITföretag att ta över utvecklingen av programmet men
förutsättningen är att förbundet äger programmet. Idag
har förbundet en exklusiv licens för nyttjande.

Beslut:

Beslutades att BS ska ta kontakt med Empir för att
diskutera förutsättningarna för ett köp av HCP Online.
SM rapporterade om ett förslag från ett mail från
Håkan Wall där han vill ha med förbundet i ett nätverk
för banägare. Syftet ska vara att man gemensamt kan
utverka rabatter från företag som är leverantörer till
bangolf/minigolf-anläggningar. Detta nätverk skulle
inte bara innefatta medlemmar i SBGF utan alla som
äger en anläggning.

Styrelsen såg positivt på förslaget och önskade att så
fort det är möjligt få ett konkret avtalsförslag att ta
ställning till.
Diskuterade tillgängligheten när det gäller Förbundets
Styrelsemöte
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anställda. Det har i vissa fall förekommit svårigheter att
nå personalen man söker.
Mötet var överrens om att under arbetstid ska
personalen vara tillgänglig per telefon så långt detta är
möjligt.
BS fick i uppdrag att informera vidare till underställd
personal.
15. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade de
närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Stig Pettersson

Protokolljusterare

Said Morell

Styrelsemöte
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Bilaga 1

Budget för verksamhetsåret 2008
Kostnad

Intäkt

9 000

3 600

50 000

50 000

5-manna distrikslagstävling inomhus

9 000

4 800

U-SM + 3-manna klubblag

6 000

-

Ungdomsledarträff

23 000

23 000

Tjejläger

47 000

44 800

Ungdomsläger

56 000

55 000

Kommittéverksamhet

13 500

-

213 500

181 200

152 800

612 000

10 130

51 000

9 000

6 000

-

109 500

Tjejfemman

13 600

8 800

HCP-Online

81 850

3 000

Kommiteverksamhet

33 400

-

300 780

790 300

51 434

-

202 619

-

U23 Landskamp

40 888

-

Landslagsläger

23 300

9 000

Nationscup seniorer

40 214

-

201 280

-

Vårläger, Bosön

36 400

14 000

Höstläger, Bosön

36 400

14 000

221 217

-

26 400

26 400

Ungdoms/juniorkommittén
5-manna junior
Rekrytering

Totalt
Tävlingskommittén
Svenska serien
SM Lag
SM & Mixed SM
Tävlingar/Nationella

Totalt
Landslagskommittén
Nationscup juniorer
VM juniorer

EM seniorer

EM Oldtimers
Juniorläger

Styrelsemöte
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Utbildning Idrottspsykologi

18 000

-

UK Verksamhet

18 000

-

Kommittéverksamhet

60 000

-

976 152

63 400

Kansli i Göteborg

595 000

37 000

Kansli i Eskilstuna

513 000

263 000

Sportchef

262 000

-

Förvaltning

358 000

2 042 000

1 728 000

2 342 000

VM 2011

4 000

-

Kommittéverksamhet

6 000

-

10 000

-

Utbildning Syd

19 700

8 400

Utbildning Väst

-

-

5 800

3 600

Utbildning Öst

-

-

Utbildning Bergslagen

-

-

5 600

2 400

26 000

-

6 500

9 300

Unga Ledare

26 000

26 000

Centrala utbildningar

44 300

-

Fortbildning årsmötet

4 000

-

Kommittéverksamhet

26 500

-

164 400

49 700

Totalt

Kansli

Totalt
Internationella kommittén

Totalt
Utbildningskommittén

Utbildning Mellan

Utbildning Norr
Utbildningskonferens
Utbildningsmaterial

Totalt

Styrelsemöte
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Mediakommittén
PR & Media

13 000

0

7 660

0

323 000

323 000

8000

0

351 660

323 000

Domarkonferens

21 900

-

Besiktningar

51 710

106 500

EM Tammerfors
Tidningen Bangolf
Kommitéearbete
Totalt

Tekniska Kommittén

Domarobservationer

3 450

-

Material

6 750

6 300

Alko-kontroll

8 450

-

13 000

-

105 260

112 800

SDF träffar

34 000

34 000

Ideella Ledare - Ambassadörer

86 200

86 200

152 000

152 000

-

-

272 200

272 200

4 121 952

4 134 600

Kommittéverksamhet
Totalt
Utvecklingskommittén

Projektanställningar
Kommitéearbete
Totalt

Summa SBGF gemensamt
Budgeterat resultat

Styrelsemöte

12 648
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Bilaga 2

SBGF:s kommittéer 2008
Tävlingskommittén
Rolf Tronäss (mästerskap)
Per Mattsson (seriespel)
Lennart Ekbäck (nationella tävlingar)
Eva-Lena Lundin (damansvarig)
Thomas Damberg
Internationella kommittén
Kjell Henriksson
Hans Bergström
Said Morell
Landslagskommitén
Jan Standberg (seniorer)
Erik Gustafsson (juniorer)
Stig Pettersson (oldtimers)
Mediakommittén
Hans Bergström
Per Olsson
Björn Dinau
Hans Olofsson
Tekniska kommittén
Stig Pettersson
Magnus Lundin
Kari Kuneinen
Utbildningskommittén
Andreas Feuk
Malin Löf
Ungdomskommittén
Anna Boldt
Said Morell

Styrelsemöte
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Ändringar och justeringar
inför 2008 års tävlingssäsong av

tävlingsbestämmelser och regler
Bilaga 3

Understruken text = tillägg eller mindre justering.
Ram runt kapitel- eller paragrafnummer = större ändring

Namnbyte: Idrottsutskottet heter i fortsättningen Tävlingskommittén (Täko) och Tekniska
utskottet heter numera Tekniska kommittén (TK).
Begreppet RM har ersatts av SM.

2

ANORDNANDE AV TÄVLING
Anvisningar för tävlingsledaren:

2:1

ANSÖKAN OM SANKTION NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA
TÄVLINGAR

7

Ansökan om sanktion för hela tävlingsprogrammet i varje inomhushall görs senast
1/9 till respektive distrikt. Distrikten gör en sammanställning som skickas till Täko
senast 15/9. Distrikten anger vilka tävlingar som ska klassas som nationella
tävlingar och registreras i HCP Online. Täko lämnar sanktion senast 1/10.
Sanktionsavgift betalas till Svenska BGF. Se Dokumentbank.
För att inomhustävling 1/10-15/4 ska registreras i HCP Online krävs:
1. Tävlingsanläggningen ska vara besiktigad av SBGF.
2. Tävlingen klassas som nationell inomhustävling efter förslag från SDF och
beslut av Täko.
3. Arrangören ska ha utbildad tävlingsledare.
4. Arrangören ska ha utbildad domare. Tävlingsdomaren kan vara annan än
klubbens domare. (Kommer att gälla från hösten 2008).
Sanktionsavgift utgår för individuell tävling eller seriespel med en eller flera
omgångar som spelas i samma hall. Resultaten kan ackumuleras.
Ingen begränsning av antalet tävlingar som registreras i HCP Online.

2:3

ANSÖKAN OM SANKTION FÖR SM-TÄVLINGAR

2

10-manna.
Spelare från samtliga åldersklasser får delta. Undantaget ungdom B och C.
Hemmaspel i 10-manna är inte tillåtet.
De åtta bästa lagen från senaste årets 10-manna är automatiskt anmälda till
kommande års 10-manna SM. Från nyanmälningar väljs de fyra högst rankade
lagen. Rankingen är en summering av lagens tio bästa spelares säsongshcp.
Nyanmälan respektive tillbakadragande av lag sker skriftligt senast 1/8 till
Svenska Bangolfförbundets kansli i Göteborg.
Fastlagd startavgift för automatiskt anmälda betalas oavsett deltagande eller inte.

SBGFs tävlingsregler 2008
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2:6

INBJUDAN NATIONELL OCH INTERNATIONELL TÄVLING

5

Vid internationell tävling i Sverige skall WMFs regler gälla.

2:8

ANMÄLAN TILL TÄVLING

1

Anmälan till tävling skall alltid ske genom den klubb där man har sin licens utfärdad
och skall ske i HCP Online. Gäller även Svenska serien. Berörd spelare godkänner
att resultaten offentliggörs för den aktuella tävlingen. Spelare kan endast anmälas i
en klass vid varje tävling.

5

Klubbdräkt
Vid alla av förbundet sanktionerade tävlingar ska spelaren bära föreningens
godkända tävlingsdräkt. Vid officiell träning ska spelaren bära någon form av
träningströja som kännetecknar spelarens klubbtillhörighet.
Varje förening har rätt att använda sig av två tävlingsdräkter.
Vid lagspel skall samtliga spelare samt lagledare använda sig av enhetlig
tävlingsdräkt.

2:10 RESULTATLISTA
1

Senast dagen efter tävlingens slut skall resultaten registreras i HCP Online.
Resultaten går automatiskt från HCP Online till Webbmaster.
Om resultaten inte rapporteras i laga tid utgår fastlagt bötesbelopp och
tävlingsledarens licens kan bli indragen. Se dokumentbank.
I fortsättningen ska även alla nationella inomhustävlingar under perioden 1/10-15/4
rapporteras i HCP Online.

4

SPELET UNDER ETT VARV.

37

Mittkulle
Gränslinjen på EB är placerad 50 cm framför utslagsmarkeringen. På filt placeras
gränslinjen 50 cm framför utslagsplåten. Bollen spelas i princip från den punkt där
den stannat. Skulle bollen med sitt centrum vid återrull passera gränslinjen skall
närmast följande slag spelas från gränslinjen där bollen rullade över linjen.
Rullar bollen in i banan igen efter att den passerat gränslinjen vid återrull skall den
spelas från det ställe den stannat.
Stannar bollen uppe på kullen får den antingen spelas där den ligger eller flyttas till
utflyttningslinjen från det håll varifrån den kom.
Boll får inte flyttas ut från sargen uppe på kullen.

10

DOMARE

3

Till alla sanktionerade tävlingar (nationella tävlingar) nomineras domaren av
respektive distrikts domaransvarige och utses formellt av förbundets tekniska
kommitté. (TK).
Till mästerskaps och tourtävlingar samt till elitserien och division 1 damer utses
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2

domare av TK. Spelande domare är inte tillåtet.
Funktionen domare eller tävlingsledare sker i den förening där man har sin
spelarlicens.
Det är tillåtet att spela tävling på förmiddagen och döma tävling på eftermiddagen
om berörd person har spelat färdig sin del av tävlingen.

11

SVENSKA SERIEN - SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET
SERIESPEL

11:5

INDELNING

4

I ett fullt utbyggt seriesystem omfattas elitserien och division 1 av 8 lag.
Övriga divisioner av 6 lag.

9

Indelning av Svenska serien och damserien samt fastläggande av spelplatser till
dessa görs av Täko under januari månad innevarande spelår. Om ersättningsanläggning används ska det framgå vem som stod i tur för hemmaspel.

11:9 SPELPLATS
4

Bland de lag som har egen bangolfanläggning väljs de lag som haft minst antal
hemmaspel enligt hemmaspelsstatistik.
För att vara kvalificerad för hemmaspel ska föreningen ha domare - tävlingsledare
och besiktad anläggning vid anmälan senast 31/12.
Uppfyller inte föreningen kraven för hemmaspel får berörd förening bekosta hyran
av annan anläggning och får omgången räknad som hemmaspel.

11:10 ARRANGÖRS SKYLDIGHETER
5

Ansvara att spelomgångens resultat är Förbundet tillhanda senast dagen efter
spelad omgång.

11:12 STARTTID
1

Elitserien och div. 1 spelar över två dagar med start 09.00 båda dagar.
Första dagen startar kl.12.00 och andra dagen kl. 09.00.

3

Om samtliga matcher inte hinner bli färdigspelade på grund av väder och vind skall
nytt datum beslutas i samråd mellan arrangör och domare. Går det inte genomföra
tävlingen vid andra försöket stryks hela omgången.

11:14 UNDERLAG
1

Svenska seriens Elitserie samt division 1 herrar och damer skall spela en omgång
vardera på Filt, EB och Betong.
Elitseriens 4:e omgång skall om möjligt spelas på underlag som överensstämmer
med samma års VM eller EM.
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