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Närvarande:

Stig Pettersson (SP, ordf.) 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.), Peter Gyllhag
(PG, adj.)

Ej närvarande

Anna Boldt (AB), Said Morell (SM)

Plats

Scandic Väst, Örebro

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

Beslutades att godkänna föreliggande förslag till
föredragningslista.
CF föreslås bli till justerare.

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

Beslutades att välja CF till att justera protokollet.
Föregående mötesprotokoll behandlas.
Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan gicks igenom.
Punkt nr 9: Årets ungdom. CF rapporterar: Nominering
av årets flicka resp. pojke ska göras innan den 10
december. Ungdomskommittén återkommer med mer
info för utlägg på SBGF:s hemsida. Utmärkelserna
beslutas av ungdomskommittén.
Punkt 14: Tjejträff. Träffen kommer att hållas samtidigt
med höstmötet i Eskilstuna den 24 – 25 oktober.
Inbjudan kommer att skickas ut V940.
Övriga utförda punkter avfördes från listan
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5. Ekonomisk rapport

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden
januari till augusti. Inga anmärkningsvärda avvikelser
från budget fanns. Förbundet har en god kassalikviditet
och AF undrade om det fanns möjligheter att placera
dessa pengar på annat sätt än på ett vanligt checkkonto.
BS kommer att ta kontakt med Swedbank för att
undersöka vilka alternativ som finns.
Beslut:

Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten och
att BS kontaktar Swedbank för placeringsrådgivning.

6. Kommittérapporter
a) VU

VU har haft ett möte angående Tyresö BGK:s protest
mot Täkos beslut angående hur den avbrutna andra
omgången i Div. 1 Norra skulle färdigspelas. VU
beslutade att bifalla Tyresös protest vilket innebar att
andra omgången helt ströks.

b) GS/kansli

BS rapporterade:
Medlemsstatistik: På ett år har förbundet tappat 675
licensierade spelare vilket är 20 procent av samtliga
licenser. Medlemsantalet har minskat med 255 från
7052 till 6797 och antalet klubbar har minskat med tre
från 108 till 105.
Två föreningar har lagts ner. Det är Yngsjö MGK och
Bålsta IF:s bangolfsektion. Väsby BGK har sökt och
beviljats inträde.
SBGF kommer inom kort att gå över till det nya
Idrottens Administrativa System och helt lämna
Förbundet/Klubben Online. Det som hittills hindrat att
vi gått över till det nya systemet är att det inte
innehållit några funktioner för licens och
tidningsprenumeration. Detta är enligt RF:s ITavdelning snart åtgärdat och då ska vi kunna börja
använda systemet. Det finns dock ett antal
komplikationer. Dels innebär det att vi måste använda
nya licens-id. Det gamla systemet som baseras på
födelsedatum och förnamn kommer att försvinna och
ersättas av ett nytt. HCP Online måste anpassas till
detta vilket kan medföra extra kostnader.
Vi kommer också att gå över till den nya IdrottOnline
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hemsidan. RF kräver en förstudie som vi ska vara
klara med inom kort så att vi kan öppna sidan och
börja arbeta med den. När vi öppnat sidan kan
distrikten få sina arbetsrum som flera av dem efterlyst.
BS har under de senaste månaderna lagt ner arbete på
den nya regelboken. Spelreglerna är i princip klara och
ska gås igenom tillsammans med SP när han besöker
Göteborg vecka 42.
Gruppen som ska arbeta med varumärkesprojektet
börjar bli klar. Klara vid tiden för styrelsemötet är
Tuula Mörck, Stig Pettersson, Linn Andersson, Anna
Boldt, Jonas Gustafsson, Roger Adermalm, Thomas
Damberg, Camilla Forslund, Bengt Svensson och Jan
Strandberg.
(Tillägg: Efter styrelsemötet har även Stefan Gillberg
och Peter Nordin tackat ja till att delta.).
Första mötet kommer att hållas i Stockholm den 17-18
oktober.
Styrelsen fick information om vilken klubb som
kommer att utses till bästa SM-klubb 2009.
BS har varit på en distriktschefs och generalsekreterarekonferens. På konferensen lade SISU
mycket vikt vid sitt nya utbildningsmaterial ”Idrottens
föreningslära”. Kursen är indelad i tre steg och
kommer att hållas av SISU ute i distrikten.
Föreningskunskap är mycket viktig för att vi ska
kunna hålla våra föreningar vitala.
Beslut:

Beslutades att utbildningskommittén ska informera om
kursen på utbildningskonferensen och att förbundet
ska sponsra anmälningsavgifterna för dem som går
kursen i likhet med vad som gäller för Plattformen.
BS informerade om att EMF gått ut med förfrågan om
arrangörer för mästerskap 2011 till 2014. Sverige
arrangerar VM 2011 och har nyligen arrangerat både
Junior-EM och Europacupen. Ifall Sverige ska söka
något arrangemang under denna period är det mest
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aktuellt med Oldtimers-EM. Oldtimers-EM kan
arrangeras som en kombi-tävling av olika underlag
eller om man så önskar endast på ett underlag.

Beslut:

Beslutades att JS ska undersöka vilka klubbar som
skulle kunna vara aktuella och ställa frågan om någon
är intresserad av att arrangera Oldtimers-EM 2013
eller 2014.
AF ställde en fråga om hur det går med bemanningen
av WMF:s antidopingkommittéer. BS rapporterade att
den svenske läkare som var med i dispenskommittén
har lämnat sitt uppdrag. Det berodde dels på att
arbetsbelastningen var högre än beräknat och dels på
att mycket av korrespondensen, mot WMF:s regler,
skedde på tyska. BS uppmanade styrelseledamöterna
att fundera på ifall de känner någon som kan tänkas ta
uppdraget att sitta i dispenskommittén. Personen ska
vara medicinskt utbildad.

c) Sportkonsulenten

PG rapporterade att under hösten kommer han att
besöka samtliga distrikt och träffa de klubbar som haft
bangolfinstruktörer. Då kommer själva BGI-projektet
att diskuteras. Dels hur det fungerat i år och om det är
aktuellt med en fortsättning 2010. PG planerar även att
ta upp en allmän diskussion kring vad ungdomsverksamhet får kosta samt hur allmänhet och nya
medlemmar tas emot av klubbarna.
PG rapporterade från en kurs han deltagit i om nya
Idrottens Administrativa System. Precis som noterats
tidigare i protokollet bör vi komma igång så fort som
möjligt.
PG kommer att gå en två dagars grundtränarutbildning
i höst.
Det har kommit in sju ansökningar för höstens och
vinterns Idrottslyft.

PG:s arbetstider under hösten innebär att han kommer
att arbeta mycket helger och att han därför ibland inte
SBGF - Styrelsemöte
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är tillgänglig under veckodagarna på grund av att han
då tar kompledigt.
CF hade synpunkter på datum för två inbjudningar till
bangolfinstruktörsuppföljningar som PG gjort, eftersom
de kolliderar med Mixed-SM och varumärkeskonferensen.
PG ansåg att det inte fanns något alternativ och att han
ändå i viss mån tagit hänsyn till detta då han lagt
programmet. Ingen av dem som ska vara med den
helgen skulle ändå ha spelat Mixed-SM. Diskuterades
vilka, ifall några, arrangemang som kan kollidera med
förbundsarrangemang. Idag får i princip inget kollidera
med förbundsarrangemang men det finns tävlingar och
andra arrangemang som borde kunna gå samtidigt.
Beslut:

TÄKO fick i uppdrag att se över regler kring
förbundsarrangemang och övriga aktiviteter.
PG presenterade programmet inför planeringskonferensen. Det är en kopia på programmet från
föregående år. Diskuterades att ge kommittéerna mer
utrymme för diskussioner. PG kommer att göra vissa
justeringar i programmet.
Diskuterades plats för konferensen kommande år. I år
kommer den inte att gå på MunktellArenan på grund av
att den är fullbokad. JS föreslog att vi kan ha
konferensen på Långholmen 2010.

Beslut:
d) Internationella kommittén

JS fick i uppdrag att undersöka denna möjlighet.
Fanns inget att rapportera.
AF efterlyste rapporter från IK och övriga kommittéer
som ej deltar på styrelsemöten.

e) Sportchef/landslag

SBGF - Styrelsemöte

JS rapporterade från årets landslagssäsong. Han var i
stort mycket nöjd med insatserna. På VM tog Sverige
samtliga guld. Det blev inga guld bland juniorer och
oldtimers med det var trots detta många bra insatser.
Bland annat satte Tommy Blixt världsrekord över fyra
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varv på betong.
Rapport från WMF: JS sitter kvar i WMF:s tekniska
kommitté. Två nya länder är invalda i WMF. Det är
Iran och Kina. Kina var med i VM men deras nivå är
ren nybörjarnivå. Det finns dock ett intresse för att lära
sig mer och JS har fått en muntlig förfrågan om han är
intresserad av att åka till Kina och hjälpa dem. Någon
officiell skriftlig inbjudan har inte kommit än.
Det traditionella höstlägret på Bosön kommer att
avhållas den 7-8 november. Det är spelare och coacher
i junior och seniorlandslag som inbjuds att delta.
JS kommer även att delta i en nätverksträff för
precisionssporter. Teknikens hemligheter är temat för
träffen.
Diskuterades Idrottsgalan. Nu när svenskar vunnit guld
i VM borde vi nominera kandidater till Årets idrottare.
JS rapporterade att Jesper Andersson, Skoghalls BGK,
fått RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium.
Beslut:

f) Mediakommittén

Beslutades att JS nominerar kandidater och sänder in
till Idrottsgalan.

Det fanns ingen rapport från Mediakommittén.
Styrelsen kunde konstatera att både SM i Kungälv och
VM bevakats på ett mycket bra sätt.

g) Utvecklingskommittén

Diskuterades arvoden för föreningsambassadörer. Det
finns idag inget fastställt arvode för de ambassadörer
som gör arbeten i klubbarna.
Beslut:

h) Ungdomskommittén

SBGF - Styrelsemöte

Beslutades att SP, AF och SM ska ta fram ett förslag
till arvoden för ambassadörer. Samtidigt ska de se över
nivån på övriga arvoden.
CF rapporterar från USM. Deltagarantalet höjdes
jämfört med de senaste åren. Det fanns deltagare i alla
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klasser.
Fröslunda BGK har sökt och fått USM 2010. En fråga
har ställts om tävlingen ska gå på ett eller två underlag.
I så fall skulle EB spelas i MunktellArenan. Styrelsens
åsikt är sedan tidigare klar. Det vill säga ungdomskommittén beslutar men styrelsen rekommenderar spel
endast på ett underlag för att få ett sammanhållet
mästerskap.
För 2011 finns en ansökan. Det är Garphyttans BGK
som sökt.
Ungdomslägret 2010 diskuterades och ett förslag
fördes fram att förlägga lägret i Eskilstuna och på
Fröslundas anläggning.
Fördes en diskussion kring utbildade ungdomsledare.
Det har varit ett krav att de klubbar som får
bangolfinstruktörer ska ha utbildade ledare. Detta har
dock inte följts upp. Det är dessutom oklart ifall den
utbildade ledaren måste vara närvarande när
instruktören är på plats eller om det räcker att någon
annan är där.
Diskuterades att en ungdomsledarträff med utbildade
ungdomsledare ska hållas.
CF refererade till Ridsportförbundet som efter avslutad
ledarutbildning erhåller en jacka med förbundets logo
och ”ledare” tryckt på, vilket markerar och förstärker
deras status.
Hon anser att det skulle vara en bra sak även för våra
ungdomsledare.

Beslut:

PG presenterade ett förslag till fördelning av
föreningsstödet i Idrottslyftet.
Beslutades enligt förslaget som innebär att 200 000 kr
avsätts till förbundsstyrda verksamheter som t ex
ungdomsläger. 375 000 kr blir då kvar att fördela till
klubbarna. Av dessa 375 000 kr ska max 20 procent
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betalas ut för aktiviteter höst-vinter och resterande ca
80 procent betalas ut för aktiviteter under vår-sommar.
PG presenterade en turordning för ungdomstävlingar
fram till 2014 som är framtagen av ungdomskommittén.
TD rapporterade att Lennart Ekbäck överlämnat
ordförandeskapet i kommittén till TD.
Diskuterades seriespelet 2010 och den föreslagna
distriktsseriemodellen.

i) Tävlingskommittén

På ordförande/tävlingsledarkonferensen kommer
upplägget att diskuteras. Frågan är hur stor frihet
distrikten ska ha när det gäller t ex antal spelare i laget
och spelande domare.
Beslut:

j) Tekniska kommittén

Beslutades att inte ge Täko några riktlinjer angående
distriktsseriernas upplägg. Styrelsen ger Täko ett öppet
mandat att tillsammans med distrikten komma fram till
en fungerande modell.
SP rapporterar att regelboken håller på att omarbetas i
samarbete med BS.
På grund av att WMF kräver tätare besiktningar av
banor så har fler banor än budgeterat besiktigats under
2009.
Alkotester genomfördes under 10-manna SM. Även
RF:s antidopinggrupp var på plats för dopingtester.
BS rapporterade om de nya reglerna som WMF beslutat
om angående gränslinjerna på EB och betong. Eftersom
bollen räknas som ”död” så fort den rullat tillbaka över
en gränslinje så måste gränslinjen flyttas på ett antal
banor. Det gäller brygga, dubbelkulle, kanon och
liggande koner på EB och trippelkullen på betong.
JS ansåg att de nya regler Sverige infört på gentleman
och platå på filtbanan bör tas upp i WMF:s tekniska
kommitté så att de införs även internationellt.
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Beslut:

k) Utbildningskommittén

Beslutades att TK sammanställer en skrivelse om dessa
regler som sedan överlämnas till JS för vidare
befordran till WMF:s TC.

AF rapporterar:
En förbundsdomarkurs under ledning av SP har hållits i
Borlänge. Planen är att en sådan kurs ska hållas vart
tredje år.
Materialet till Grönt kort ska ses över. Först på tur står
materialet som ligger som en PDF på förbundets
hemsida.
Inbjudan till höstkonferensen i Eskilstuna har sänts ut.
Utbildning och tävlingskommitté kommer att
förebereda sina respektive delkonferenser.

7. Elitstödet

BS rapporterar att SBGF fått totalt 300 000 kr i elitstöd
från RF som nu tagit över det elitstöd som inte går till
olympier. Eftersom det var bråttom att få ut pengarna
till förbunden gjordes en väldigt grov sortering av
förbunden och vissa förbund fick 200 000 kr och andra
förbund fick 600 000 kr. Utöver detta fick samtliga
förbund 100 000 kr i elitstöd från Svenska Spel.
Tanken är att elitstödet ska användas under 2009. Dock
har RF gett möjlighet att fondera det stöd som inte
använts under 2009 till 2010.
Redovisningen om hur pengarna använts ska vara inne
hos RF i februari 2010.
SP och SM har diskuterat med JS om att en del av
elitstödet kan användas till att öka sportchefstjänsten
från dagens 50 procent till 75 procent.
JS redogjorde för vad han i så fall skulle använda den
utökade tjänsten till. Mycket fokus kommer att ligga på
att utveckla unga talanger som står på gränsen till
landslaget.
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BS redogjorde för den beräknade kostnaden. Under
2009 blir den extra lönekostnaden 28 000 kr och under
helåret 2010 ökar helårskostnaden med 124 000 kr
jämfört med nuvarande halvtidstjänst. AF föreslår att ta
fram ett Elitidrottsprogram och JS fick i uppdrag att ta
fram ett första utkast av program till
planeringskonferensen.
JS lämnar mötet och förslaget diskuteras av styrelsen.
Beslut:

Beslutades att öka JS sportchefstjänst till 75 procent
från och med 091001. VU ges i uppdrag att utforma ett
nytt anställningskontrakt med tillhörande
befattningsbeskrivning.

8. VM 2011

BS rapporterade att Hans Olofsson, som var tänkt att
vara ansvarig för sponsring och events i samband med
VM, valt att inte teckna avtal med VM-bolaget.
Diskussioner pågår nu i bolaget om ett alternativt
upplägg.

9. Årsmötesplats

Nordsvenska står på tur att anordna årsmötet 2010. PG
tar in offerter från tänkbara konferenshotell. Med
största sannolikhet kommer årsmötet att förläggas till
Sundsvall.
Diskuterades den rullande årsmötesplanen. Det har
diskuterats att den ska överges för att man istället
ständigt ska förlägga årsmötet till en befolkningsmässigt central plats.
Beslut:

10. Kommittésammansättning

Beslutades att SP ska ta upp frågan på ordförandekonferensen.
Diskuterades sammansättning av kommittéerna och hur
arbetet i de olika kommittéerna fungerar.
Konstaterades att utbildningskommittén behöver en
person till och då helst en person som inte ingår i
styrelsen.
CF fick i uppdrag att se till att ungdomskommittén får
till en fysisk träff så snart det är möjligt.
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11. Information om regeländringar

PM rapporterade om de förslag på ändringar i
tävlingsreglerna som inkommit till Täko.
BS rapporterade om de beslut angående spelreglerna
som fattats av WMF:s kongress och som ska införas i
den svenska regelboken.

12. Rapport från projektet
bangolfinstruktörer

PG rapporterade från det nu, för detta år, avslutade
projektet Bangolfinstruktörer.
PG kommer att under den närmaste månaden ha
uppföljningsmöte med de klubbar som har haft
instruktörer under 2009. På mötet kommer det att
diskuteras vad klubbarna anser om vad som varit bra
och dåligt i projektet och ifall de vill vara med även
nästa år. PG kommer även att ta upp frågor kring
anläggningarna och medlemsvård.
Diskuterades under vilka omständigheter klubbarna kan
bli återbetalningsskyldiga ifall de inte uppfyllt de
åtaganden de angivit i sin ansökan.
Diskuterades också ifall kravet på att klubben ska ha en
utbildad ungdomsledare för att få delta i projektet
bangolfinstruktörer också innebär att denne måste vara
med vid varje tillfälle instruktören är på plats.
AF presenterade en utredning han gjort för att se över
organisationen kring Idrottslyftet. Förslaget gick ut på
att organisationen ska bestå av en styrgrupp, en
projektgrupp och under projektgruppen eventuella
arbetsgrupper.

13. Övriga frågor

Diskuterades förslaget.
Beslut:

SBGF - Styrelsemöte

Beslutades att styrelsen (=projektansvarig) ska fungera
som styrgrupp som sätter upp riktlinjer för
projektgruppen. Projektgruppen är Ungdomskommittén
i samarbete med sportkonsulenten. (=projektledare).
Ungdomskommittén ska utgöra beslutsgrupp för
tilldelning av Idrottslyftsmedel till föreningarna.
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14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat
intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

____________________________
Bengt Svensson

_____________________________
Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Camilla Forslund
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