
 

 

 

 

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2020-02-09  

Plats:  Quality Hotel Royal Corner, Växjö 

Närvarande: Kristina Carlo (KC) 

                                       Hans Pettersson (HP 

  Brittmarie Eriksson (BE)  

                                       Pierre Oksanen (PO) 

                     Peter Groning (PG)         

  Frånvarande, Leif Lundqvist (LL) Annika Persson (AP)
  

 1 Mötets öppnande 
 Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet öppnat 

 

  2 Dagordning 
 Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

 

 3 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll upplästes varefter det lades till handlingarna. 

 

 4 Rapporter 

Juniorkommittén  
Hans Pettersson.  
Hans informerade om juniorledarmötet där Kristina varit med som 
inbjuden gäst. Ett mycket bra arbete är gjort och deltagarna 2020 var 
mer pålästa och engagerade än vid tidigare sammankomster. Smålands 
minicamp ”Juniorer i focus ” läger är nästkommande aktivitet och 
genomförs 25 - 26 april dit 94 stycken juniorer fått inbjudan. I samband 
med detta läger kommer även juniorledare och föräldrar att bjudas in 
mellan10.30-16.00. Styrelsen anser det vara viktigt att framhäva att detta 
är ett breddinitiativ och inte en elitsatsning.  

 



 

 

                  Regel - och Handicapkommittén  
                  Leif Lundqvist 

Ett planeringsmöte för säsongen genomfördes 2020-01-26. En regelkurs 
beslutades att hållas I Växjö 2020-03-15. Utbildning och prov för 
förbundsdomare kommer att hållas i Växjö 2020-04-04. Vi planerar ingen 
central utbildning i det nya systemet men erbjuder hjälp till de klubbar 
som önskar. Se även utskick till klubbar, regel-handicap samt 
tävlingsansvariga. 

 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist.  
Samtliga ärenden är nu avslutade. Inga ärenden har ännu överklagats. 
Tiden för överklagande gällande senaste två ärendena är 2020-02-17 

 

Damkommittén 
Annika Persson.  
Inget övrigt att rapportera. 

 

Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Inbjudan har gått ut till en regelutbildningsdag 2020-03-15. Även en 
inbjudan till Git tävling som kommer att hållas på vårmötesdagen 2020-
03-21 i Växjö. Det finns ett flertal bra webinarie att tillgå och samtliga 
klubbar blir via mail informerade om dessa. Ett förslag är att komplettera 
dessa mail med länkar för att ytterligare förenkla. 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson  
På uppdrag av styrelsen tar Brittmarie kontakt med ansvarig för 
Paragolfen.  

 

Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Tävlingsprogrammet för 2020 är klart. Nästa tävlingsledarträff för 
representanter i ” Smålandsserien ” är planerad till 2020-03-28 i Växjö. 
Hans, Leif och Pierre håller i träffen och Brittmarie bistår Pierre i 
samarbetet med inbjudan.  
 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Kristina åker på ett beredningsmöte i februari som är ett förberedande 



 

 

möte inför förbundsmötet i Stockholm 25-26 april. Kristina har fått en 
kallelse till distriktsidrottsmöte med RF/SISU 2020-03-30 i Växjö. Kristina 
och Hans kommer att medverka som ombud men samtliga 
styrelsemedlemmar är inbjudna att medverka. Svar om deltagande väntas 
till nästa styrelsemöte. Inför förbundsmötet i Stockholm finns 7 stycken 
motioner inlämnade. Styrelsen ombeds ta del av dessa och förbereda 
inför vårmötet. En kontakt är även tagen med valberedningen inför 
vårmötet för att påminna om ordförande och sekreterare till vårmötet. 

 

 

5 Ekonomirapport 

Styrelsen informerades om Rockatorps nedläggning vilket påverkar 
förbundet negativt med 3750 kr. Grundbidraget 2020 från 
Smålandsidrotten kommer att bli 113 000 kr. En ständig dialog med 
RF/SISU hålls gällande tänkbara ersättning för alla lägerarrangemang då 
ändrade regler gör det svårt för Hans att beräkna vårens intäkter. Hans 
vill tillsammans med styrelsen påtala den osäkerhet som finns för 
kommande bidragsintäkter då förändrade regler gör att beslut kommer 
betydligt senare än tidigare år. 

 

6 Vårmötet 2020 

Styrelsen beslutade Kristina, Brittmarie och Hans fortsätter med 
planeringenav vårmötet med riktlinjer och ungefärliga tider för dagen. 
Bobban Frisk kommer på uppdrag av styrelsen att ta fram en 
presentation på 30 minuter med tema ”Geocertifiering ” till vårmötet där 
även Rickard Balke från Skånes golfförbund kommer att presentera ett 
projekt med inriktning på integration. 

  

 

 7 Golftinget 2020 

Arbetsgruppen med Kristina, Brittmarie och Hans kommer att ta fram ett 
tema för helgen. Ett flertal föreläsare har diskuterats och några kontakter 
har tagits. Arbetsgruppen kommer att ha ett nytt möte i Eksjö 2020-02-27 
kl. 10.30.  
 

 



 

 

 9.               Nästa styrelsemöte 

                   20 mars 16:00 Quality Hotel Royal Corner, Växjö. 

 

10.             Övriga frågor 

Styrelsen ger Kristina i uppdrag att informera om att distriktet föreslår  att 
klubbarna i distriktet väljer dag för aktiviteten ” Golfens Dag ” Det tas upp 
som en punkt på vårmötet och beslutas därefter. 

I samband med mötet gästades styrelsen av Sandra Tancred Fulke  från 
SGF och  Rickard Balcke  från Skånes Golfförbund som informerade om 
ett projektet ” inkludering ”  Styrelsen fick en intressant inblick på vilket 
sätt det går att söka bidrag och vilka utmaningar vi står inför när det 
gäller nya målgrupper för golfen. Styrelsen beslutade att Rickard Balke 
även i samband med vårmötet håller en presentation som en punkt i 
programmet. Efter intagen lunch fick styrelsen även en presentation av 
Bobban Frisk om arbetet kring Geocertifieringen som är en webbaserad 
utbildning och dokumentation kring det praktiska arbetet på och omkring 
klubben. Utbildningen är lätt omarbetad och finns nu även på svenska. 
Utbildningen är ganska omfattande och styrelsen föreslår aktivt sätta 
igång processen i Smålandsklubbarna men resurser måst skjutas till 
ifrån distriktet. Distriktet avser att komma med förslag på hur resurser 
ska tillföras och på vilket sätt. Även Bobban Frisk ges möjlighet att hålla 
en presentation på ca 30 minuter kring ämnet. 

 

 12.             Avslutning 

                   Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet 

 


