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Närvarande:

Stig Pettersson (SP, ordf.), Anna Boldt (AB), Per Mattsson (PM), Andreas
Feuk (AF), Camilla Forslund (CF), Malin Löf (ML), Peter Johansson (PJ),
Thomas Damberg (TD), Bengt Svensson (BS, adj.) Jan Strandberg (JS, adj.
§7 Sportchef/landslag, § 8-13), Peter Gyllhag (PG, adj. §1-8)

Ej närvarande

Said Morell (SM)

Plats

Hotell City (§ 1-7), MunktellArenan (§8-13), Eskilstuna

1. Mötet öppnas

Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och
förklarar mötet öppnat.

2. Föredragningslistan

Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS.
Beslut:

3. Val av justerare

På AF:s förslag beslutades att lägga till punkten
”Styrelsearbete & beslutsordning” som punkt 10.
TD föreslås bli justerare.

Beslut:
4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan
Beslut:

Beslutades att välja TD till att justera protokollet.
Föregående mötesprotokoll behandlas.
Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan gicks igenom.
Utförda punkter avfördes från listan.

5. Inför planeringskonferensen

PG redogjorde för programmet och de praktiska
detaljerna kring årets planeringskonferens.

6. Ekonomisk rapport

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden
januari till oktober.
En prognos för utfallet för helåret 2009 visar att
verksamheten kommer att ge ett överskott på cirka
100 000 kr.
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Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten.
Beslut:

7. Kommittérapporter
a) VU

SP rapporterade att han och SM haft medarbetarsamtal
med JS och PG.
PG :s anställningskontrakt är från 1998 och behöver
uppdateras. Samma sak gäller befattningsbeskrivningen.
JS befattningsbeskrivning samt anställningskontrakt
ska också anpassas till det nya anställningsförhållandet.
SP meddelar att ett nya kontrakt och befattningsbeskrivningar kommer att vara klart innan årets slut.

b) GS/kansli
BS rapporterade:
SBGF har fått tillgång till den hemsida som kommer
att bli förbundets nya hemsida. Arbetet med att
utveckla sidan kan alltså påbörjas.
Beslut:

Beslutades att BS i samarbete med mediakommittén
ansvarar för utvecklingen av den nya hemsidan.
En ny klubb, MGK Warberg, har blivit medlem i
SBGF.
I samband med att SBGF lämnar Förbundet Online
och går över till nya Idrottens Administrativa System
måste vi lämna det nuvarande licensnummersystemet.
Detta innebär att HCP Online måste anpassas. BS har
skickat en offertförfrågan till Empir.

Beslut:

Beslutades att BS ska samarbeta med utbildningskommittén när det gäller information och utbildning av
klubbledare i hanteringen av det nya klubb-, medlemsoch licensregistret.
Två svenska spelare har fått anmärkningar från
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WADA för att de inte skött sin vistelserapportering på
ett korrekt sätt. Felen har uppkommit på grund av
missförstånd och misstag, inte på grund av ovilja att
rapportera. Anledningarna är dock ointressanta för
WADA. De noterar bara att rapporteringen inte skett
på ett korrekt sätt. Tre anmärkningar under ett år kan
leda till avstängning. Detta ska dock inte behöva
inträffa då spelarna är medvetna om sina misstag och
med största sannolikhet inte kommer att upprepa dem.
Kansliet har räknat ut vilka som 2009 uppnått statusen
”Stora Grabbar”. Det är: Bernice Thors, Filiph
Svensson, John Widlert, Jessica Rengbrandt och Erik
Gustafsson. Dessa kommer att bjudas in till årsmötet
för att där motta sin utmärkelse.
Växjö BGK har ansökt om Stora Förtjänsttecknet för
Solweig Berntsson. Hon har suttit som ordförande i tre
år och sekreterare i 17 år i föreningen.
Beslutades att bevilja Växjö BGK:s ansökan
Beslut:
BS rapporterade att första mötet i ”Varumärkesprojektet” hållits i Stockholm. Elva deltagare, varav
tre styrelseledamöter, diskuterade under två dagar
under ledning av Hans Bergman från SISU, hur
bangolfen uppfattas och hur vi vill att den ska
uppfattas.
Nästa möte är inbokat den 13 februari.
c) Sportkonsulenten

PG rapporterar om projektet Bangolfinstruktörer. En
uppföljning har gjorts med klubbarna som deltagit i
projektet i Väst, Nord och Syd. Även instruktörerna
själva har haft ett tvådagars uppföljningsmöte i
Göteborg.
Statistik och annan information från årets projekt
kommer att läggas ut förbundet hemsida.
Totalt har 34 föreningar deltagit i Idrottslyftet i år.
Detta är en ökning med tolv sedan förra året. 42 projekt
har genomförts. Detta är en ökning med 16.
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d) Internationella kommittén

Diskuterades bemanningen av WMF:s
dopingkommittéer. Peter Johansson är invald i Review
Panel som ska granska ifall de som lämnar positiva
dopingtester har en giltig dispens.
WMF:s medicinska kommitté är den som granskar
dispensansökningarna. Denna kommitté behöver en
svensk medicinskt utbildad ledamot. WMF har
uppmanat oss att försöka hitta en kandidat. BS kommer
att sammanställa en lista över vilka kvalifikationer en
medlem bör ha och skicka till styrelsen.
JS rapporterar att det varit en landslagssamling på
Bosön. 17 spelare deltog.

e) Sportchef/landslag

Uttagningen av U23-landslaget som ska spela i Monza
i Italien i mars månad är på gång. Landskampen
kommer att gå inomhus på betong.
Sverige har fått en reprimand av WMF:s ungdomskommitté för att en svensk spelare inte deltog på
prisutdelningen på banketten. JS förklarade
omständigheterna kring fallet och han har tillsammans
med juniorernas förbundskapten och berörd spelare
försäkrat sig om att åtgärder vidtas för att det inte ska
upprepas. Spelaren är helt medveten om att ett fel
begåtts.
Beslut:

Beslutades att med ovanstående åtgärder av
landslagsledningen lägga ärendet till handlingarna utan
ytterligare åtgärd.
JS rapporterar att han som medlem i WMF:s tekniska
kommitté tillsammans med Pasi Aho arbetar med att
utveckla filtgenomgångarna. Nya diagram för
storlekarna kommer att tas fram.
Angående VM 2011 rapporterar JS att det ännu är
oklart var EB-banan kan läggas.
JS rapporterar att Tantogården tillsatt en projektgrupp
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inför SM 2010. Denna grupp leds av Eva Andersson.
JS kommer att delta i ett möte med RF:s elitstödsgrupp
där man ska diskutera kriterierna för stödet till
förbundens elitsatsningar.

f) Mediakommittén

Det fanns ingen rapport från Mediakommittén.
PG kommer att med kommittén diskutera en affisch
som bygger på de svenska framgångarna i Odense.
AB rapporterar att tjejträffen som skulle ha ägt rum i
oktober blev inställd. Nytt datum är satt till den 9-10
januari.

g) Utvecklingskommittén

AF rapporterar att han i sin egenskap av
föreningsambassadör besökt Kungshall BGK och
diskuterat möjliga vägar i framtiden för klubben.
AB rapporterar att 5-manna ungdom för distriktslag
genomförts Jönköping med fem lag från tre distrikt.

h) Ungdomskommittén

5-manna juniorer är flyttad till april. Spelplats är
Karlskoga.
Diskuterades priset till årets ungdom. En
ansökningblankett ska tas fram och denna tillsammans
med ett infoblad ska publiceras på hemsidan.
Uppdatering 091115:
Efter diskussion under planeringskonferensen föreslår
kommittén att priset ska gå till Årets Junior i stället för
Årets Ungdom.
Beslut:

Beslutades att CF ska tillfråga prisets sponsor, CW
Golf, ifall de samtycker till ändringen. I det fall CW
Golf inte har något att invända beslutar styrelsen att
priset ska gå till Årets Junior.
Diskuterades USM 2010.
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Arrangören Fröslunda BGK vill spela på filt utomhus
och EB inomhus. Ungdomskommittén vill ha ett
sammanhållet USM och vill därför föreslå arrangören
att antingen enbart spela filt på Fröslundas banor. Vill
man spela både filt och EB måste filten förläggas till
MunktellArenan.
Beslut:

Beslutade enligt förslaget.
TD rapporterade att kommittén haft ett telefonmöte där
regler, tävlingsprogrammet och svenska serien
diskuterats.

i) Tävlingskommittén

Kommittén ledde diskussionerna om omläggningen av
svenska serien under Höstmötet. Kommittén föreslår
styrelsen att besluta om att division tre och nedåt
arrangeras av distrikten från 2010 enligt de riktlinjer
som drogs upp på höstmötet.
Beslut:

j) Tekniska kommittén

Beslutades enligt förslaget.

SP rapporterar att under 2009 har många extra
besiktningar genomförts på grund av att WMF ställt
krav på att banorna ska besiktigas vart tredje år i stället
för vart fjärde. Detta kommer att innebära att det blir
ganska få besiktnignar 2010.
Kommittén håller i samarbete med PG på att ta fram
nya domarkläder.
I övrigt pågår arbete med regelhäftet.

k) Utbildningskommittén

AF rapporterar:
En utbildningskonferens har hållits. Tack vare att den
sammanföll med höstkonferensen så var samtliga sex
distrikt närvarande. AF såg detta som mycket positivt
då många nya idéer som utbildningskommittén kan
arbeta vidare med lades fram.
En utbildning i Bangolf Arena är aktuell.
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8. Årsmötet

PG rapporterar att planerna är att lägga
årsmötesförhandlingar och seminarieaktiviteter
Kårhuset i Sundsvall.
Boende kommer att vara på Scandic.

9. Beslut om regeländringar
Beslut:

Beslutades om regeländringar enligt bilaga 1 till detta
protokoll.

10. Styrelsearbete & Beslutsordning
- Arvoden

AF har tillsamman med BS arbetat med att uppdatera
dokumentet ”Styrelsearbete & Beslutsordning” som
först antogs 2005. En mindre uppdatering gjordes
sedan våren 2009. Den uppdatering som gjordes denna
gång är en anpassning till hur styrelsearbetet rent
praktiskt utvecklats de senaste åren.

Beslut:

Beslutades att godkänna de förändringar som
föreslagits av AF och BS. Hela dokumentet kan läsas i
bilaga 2 till detta protokoll.
Diskuterades ett förslag till höjda arvoden som en
arbetsgrupp tagit fram för föreläsare, domare och
besiktigare.

Beslut:

11. Budgetram för 2010

SM föreslår genom BS att styrelsen kan budgetera med
ett underskott på i storleksordningen 100 000 kr.
Beslut:

SBGF - Styrelsemöte

Beslutades att samtliga kommittéer som påverkas av
dessa arvoden ska räkna på kostnader med eller utan
höjning för jämförelsens skull. Beslut om ändrade
arvoden tas på budgetmötet i januari.

Beslutades enligt förslaget.
Tre projekt för 2010 behöver styrelsens godkännande
innan den slutliga budgeten antas. Det gäller
utbildningar i januari, tjejträffen i januari och U23
landskampen i mars.
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Beslutades att utbildningarna i januari ska genomföras.
Beslut:
Beslut:

12. VM 2011

Beslutades att inhämta kassörens synpunkter vad avser
de övriga projekten med direktivet att tjejträffens
kostnader i januari inte får överstiga 25 000 kr.
JS har varit i kontakt med ett eventbolag som är villig
att hjälpa till med hotell och övriga arrangemang.
Ersättare till Hans Olofsson som valt att inte arbeta i
projektet är inte utsedd.
Det som närmast står på tur är att fastställa
organisationen och nyckelpersoner i denna.

13. Övriga frågor

Fanns inga övriga frågor

14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat
intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

____________________________
Bengt Svensson

_____________________________
Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Thomas Damberg

Bilaga 1

Ändringar i tävlingsbestämmelser 2010
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1.

Ändring av spelupplägg för 5-manna oldtimers SM, 3 varv istället för 2. Mer
spel bör premieras då det är möjligt och här bör så vara fallet.

2.

Kombi SM skall spelas på båda underlagen likvärdigt. De fyra sista varven
betraktas därför som sammanhörande 2 och 2. Detta innebär att bägge varven stryks
vid eventuell nedkortad tävling, på detta vis så blir det lika många varv som räknas på
respektive underlag även om tävlingen måste kortas ner.

3.

Om samtliga matcher inte hinner bli färdigspelade p ga av väder, stryks aktuell
spelomgång. Beslutas av domare och tävlingsledning. Med facit i hand så är detta det
minst dåliga sättet att hantera avbruten omgång på.

4.

Vindskydd får endast utgöras av för ändamålet tillverkade skydd. Det är inte
tillåtet att täcka vind med kroppen. Antalet skydd och deras utgångsposition kan
endast beslutas av domaren. Om vindriktningen ändras har spelare och coacher rätt att
flytta skydden på en enskild bana (dock ej mellan banor). Vindskydden får inte flyttas
sedan spelargruppen börjat spela banan. Har tidigare inte täckts av bestämmelserna,
men nu anammas den regel som finns internationellt.

5.

Övergångsregler: Dispens kan beviljas om särskilda skäl föreligger (beslutas av
TäKo/Förbundsstyrelsen). Kravet på byte av bostadsort har slopats då det kan finnas
andra skäl som beviljar dispens.

6.

Spelplatser för mästerskapsarrangemang kan fastställas upp till 4 år i förväg av
TäKo om lämplig kandidat ansökt. Detta medför att det vanliga ansökningsförfarandet
ej tillämpas. Om det finns anledning för någon arrangör att göra klart med
arrangörsskap långt i förväg så bör det vara möjligt.

7.

Damserien tas bort ur regelverket då det inte är realistiskt att erforderligt antal
lag anmäls. Kan såklart återinföras vid behov. Någon damserie har inte kunnat spelas
på många år pga för få anmälda lag och tillsvidare behövs därför inga bestämmelser,
kan såklart återinföras.

8.

Allt i reglerna om Svenska serien som rör division 3 och 4 tas bort då dessa
övergår i distriktsserier. Krävs ingen ytterligare motivering.
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9.

Vid avhopp från Svenska serien så kan endast 1 lag förutom segrarna i
underliggande serier flyttas upp. Ändrat från 2 till 1 eftersom det anses att
spelstandarden på lag 2 troligtvis inte är tillräckligt bra.

10.

Angående hemmaspel: Nytillkomna eller lag som inte varit med de senaste 6
åren, får ett tillägg på 0,5 hemmaspel/år de inte varit med i serien. Passar bättre
överens med gällande bestämmelser för hemmaspelsuträkning.
Några ytterligare påpekanden som inte är egentliga ändringar i
tävlingsbestämmelserna utan en rekommendation eller ett förtydligande:

•
•

BangolfArena bör användas vid alla sammandrag i Svenska Serien i fortsättningen
och kommer att bli ett krav från 2011.
Vid klara indikationer på dåligt väder, så kan domare och tävlingsledare överväga
att spela flera varv än uttalat de dagar som vädret tillåter.
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