
 

 

	

	

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från Styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2020-05-23  

Plats  Oskarshamns Golfklubb 

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 
Rådande Coronasituation har hittills i stort sett omöjliggjort planerade 
aktiviteter med större grupper. Mini Camp-lägret till exempel är flyttat till 
den 19-20 september. Dock har mindre grupper såsom elit haft två träffar 
och breddelit väntas komma igång i början på juni. Även verksamheten 
för födda 2002 och senare är i full gång. 

            
Regel - och Handicapkommittén  
Leif Lundqvist 
Samtliga aktiviteter är inställda. Vad beträffar tävlingar så är även dessa 
inställda förutom 5 tävlingar som ligger med nya datum i augusti. 
 



 

 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist 
Samtliga ärenden är nu avslutade. Inget mer att rapportera 

 
Damkommittén 
Annika Persson 
Landskapsmatchen är planerad till den 26 september på Sands 
Golfklubb. På en fråga som uppkommer med jämna mellanrum huruvida 
vi kan utveckla tävlandet på klubbarna svarar styrelsen efter en intern 
diskussion att detta är ett problem som klubbarna själva måste jobba 
med. Genom att exempelvis avdramatisera själva tävlingsmomentet. 
 
Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Tills vidare är alla aktiviteter inställda. 

 Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Tills vidare är alla aktiviteter inställda. 

 Hemsidan 
Brittmarie Eriksson 
Utifrån löpande rekommendationer/nya regler/händelser etc görs kontinuerliga 
uppdateringar på hemsidan. 
 

Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Tävlingarna är inställda till den 30/6. Fortsatta besked ifrån förbundet 
väntas komma i mitten av juni. SM är av naturliga skäl inställt då flera av 
tävlingsklasserna är i riskgruppen. Pierre och Leif har ett fortsatt arbete 
med hur Smålandsserien ska hanteras. På frågan om hur förbundet ska 
hantera anmälningsavgifter för deltagande lag så är styrelsens hållning att 
hantera dessa då spelet kommer igång igen. 
 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Kristina informerade om det digitala förbundsmötet som hölls. Visserligen 
fungerade det tillfredsställande men kan på intet sätt ersätta de så viktiga 
fysiska möten med representanter från golfsverige. Kristina kommer att ta 
en kontakt med Göran Andersson i Valberedningen. Svenska 
Golfförbundet ber samtliga regioner att iaktta största försiktighet gällande 
marknadsföring i sociala medier för att undvika eventuell avundsjuka ifrån 
övriga sporter. 
 



 

 

5. Ekonomirapport 
 Ekonomin är trots rådande situation mycket god. Styrelsen manar dock 
 till fortsatt försiktighet gällande utgifter och att eventuella inköp görs med 
 eftertanke. Förbundet har gjort och ansökt om en 
 kompensationsersättning som är inskickad till Svenska Golfförbundet 
 som i sin tur skickar till Riksidrottsförbundet. Vår ansökan har ännu en 
 gång fungerat som ett rättesnöre för förbundet. Besked om ersättning 
 väntas i september. 
 

6. Golftinget 2020 
 Styrelsen beslutar att avvakta utvecklingen av Covid 19. Beslut tas i 
 slutet av juni och kommer då natt ta hänsyn till Folkhälsomyndigheternas 
 rekommendationer. Till vår nackdel ser vi att Småland är en stor region 
 med långa avstånd vilket kan bli ett problem med resande som 
 överstiger två timmar. Vi vill naturligtvis även ha deltagande ifrån 
 Svenska Golfförbundet i Stockholm. 
 

7.                Nästa styrelsemöte 
 Planeringskonferens 15 augusti. Mer information kommer.        
 

8.               Övriga frågor 
Vad beträffar Integrationsprojektet som Rickard Balke presenterade 
förbundet på ett tidigare möte har nu Skånes Golfförbund beslutat att 
avsluta projektet vilket vi i Småland tycker är synd. Vi är därför 
intresserade av att det ges en ytterligare möjlighet att presentera sig som 
då skulle kunna vara en punkt på Golftinget 2020. 
 

10.              Avslutning 
 Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare    Ordförande 	

	


