
 

 

 

 

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2020-03-21  

Plats:  Quality Hotel Royal Corner, Växjö 

Närvarande: Kristina Carlo (KC) 

                                       Hans Pettersson (HP 

Annika Persson (AP) 

Pierre Oksanen (PO) 

Peter Groning (PG)   

Leif Lundqvist (LL)       

  Frånvarande, Brittmarie Eriksson (BE) 
  

 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.  
Vårsäsongen för juniorerna är planerad. Rådande omständigheter 
gällande Coronaviruset medför dock en viss osäkerhet kring 
genomförandet av planerade aktiviteter såsom exempelvis läger. 
Närmare besked kring verksamheten väntas inom ett par veckor.  

 
                  
 



 

 

Regel - och Handicapkommittén  
Leif Lundqvist 
Ett flertal av de inplanerade utbildningarna och sammankomsterna ställs 
in. Domaruppdragslistan håller på att färdigställas inför säsongen. Det är 
dock ovisst om de första planerade tävlingarna kommer att genomföras. 
Besked kommer under vecka 13. 

 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist.  
Samtliga ärenden är nu avslutade. Inga överklaganden har inkommit. 

 
Damkommittén 
Annika Persson.  
Inbjudan till landskapsmatch är utskickad och den planerade damdagen 
på Sand hoppas kommittén kunna genomföra. 

 
Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
GIT Tävling är inställd. För allt övrigt gäller avvaktan vilket framgår av 
websidan. 
 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Inget är ännu fastställt.  
 

Hemsidan 
Brittmarie Eriksson 
Uppdaterad i Nyheter med allmän information kring inställt/inte inställt.  
Kalendern är uppdaterad med alla kända och fastställda aktiviteter för Styrelse 
och Juniorer. Tävlingar är i nuläget inte inlagda i kalendern. Vad gäller Damer, 
Domare, Paragolf och annat så uppdaterar jag så snart jag får veta planerade 
aktiviteter och vad som kan överblickas tills vidare. 

 
Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Tyvärr tvingades även här kommittén att ställa in första sammankomsten 
som dock anmälningsmässigt visade på stort intresse. En lathund/ 
manual för handhavande av seriespel kommer inom kort att skickas ut 
samt att publiceras på websidan. Årets tävlingar är inlagda men under 
rådande omständigheter kring Coronaviruset och dess nya riktlinjer 
väntas besked om genomförande under de närmaste veckorna. 



 

 

 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Kristina åker på förbundsmötet i Stockholm 25 - 26 april som representant 
för distriktet. Efter ett beredningsmöte står det dock klart att det inför 
förbundsmötet kommer förslag på en medlemshöjning med 2 kr till 
förbundet. 7 stycken motioner är inlämnade till förbundet nationellt varav 
några av dessa föredrogs av Kristina. 
 

5. Ekonomirapport 

Styrelsen informerades om det ekonomiska läget fram till mars 2020. 
Styrelsen har att ta hänsyn till att en hel del arrangemang i förbundet 
kommer att behöva ställas in och drar därmed med sig kostnader som är 
att betraktas som extraordinära. Styrelsens hållning kring detta är att 
ingen av deltagarna och därmed klubbarna ska drabbas ekonomiskt av 
dessa inställda arrangemang. Detta innebär då att alla 
anmälningsavgifter kommer att återbetalas till 100 %. 

 

6. Vårmötet 

Planerat till lördag den 21 mars med start kl 13:00. Förmiddagens 
aktiviteter är inställda pga rådande omständigheter med Covid -19. 
 

7. Golftinget 2020 

Arbetsgruppen med Kristina, Brittmarie och Hans jobbar vidare med 
planeringen. Så snart det ovissa läget kring Corona situationen klarnar 
så kommer ytterligare information 
 
 

8.               Nästa styrelsemöte 

                   23 maj på Oskarshamn Golfklubb 09.00. Golf efter lunch 

              

9.               Övriga frågor 

Styrelsen beslutar att Pierre ges mandat att granska utdrag ur 
belastningsregistret.      

 

  



 

 

10.             Avslutning 

                  Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet 

 


