
 

 

 

 

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2020-08 15  

Plats:  Ombergs Golf&Resort 

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.  
Alla ungdomsgrupper är ingång med verksamheten enligt plan. 
Ekerumslägret är fullbelagt och dessutom rekord i antalet deltagande 
klubbar. Planeringen inför säsongen 2021 är redan i full gång. 
 
Regel - och Handicapkommittén  
Leif Lundqvist 

Året har präglats av svårigheten att få ihop domare som bland annat 
beror på inställda utbildningar på grund av Covid 19. På grund av det nya 



 

 

världshandicapsystemet så har det under året varit ovanligt många 
handicapfrågor att besvara. 

 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist.  
Samtliga ärenden är nu avslutade. Till säsongen 2021 beslutades att 
kommittén ska inkomma med registerutdrag. 

Damkommittén 
Annika Persson.  
 
Smålandsdamtour 
Deltävling 3 spelas den 23 augusti på Nässjö GK, Reftele GK, Ekerum 
GK. 100 anmälda i dagsläget. 
Finalspelet spelas den 13 september på Glasriket GK med ca 50 
deltagare. 

 
Damledarträff hösten -20 
Årets damledarträff är inställd men vi skapar möjlighet att träffa Annika 
och Annelie i samband med finalspelet på Glasriket den 12 september. 
Glasriket erbjuder inspel till reducerat pris den 12 september. 
Hotellboende i Växjö går att boka via Sisu. 

 
Landskapsmatchen 
Landskapsmatchen spelas den 26 september på Sand G&C mot 
Östergötland. 

 
Smålandspokalen 
Den 6 september spelas Smålandspokalen på Älmhult GK. Tävlingen 
spelas som lagtävling med 4-mannalag 
 
 
Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Inga aktiviteter är genomförda. Inför höst /vinter tittar vi på 
samarbetsformer med t ex SGF och GAF och vad som är realistiskt att 
kunna genomföra. Ny Utbildningsplan är under framtagning. 
 
Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Påbörjade projektet ”Att arbeta på golfklubb”  är pausat. Vi hoppas kunna 
återuppta projektet + starta tänkta satsningen ”Teamutveckling” för 
Ordförande /Styrelse/Anställda. 
 



 

 

Hemsidan 
Brittmarie Eriksson 
Kontinuerlig uppdatering görs. 

 
Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 

Efter att ett flertal synpunkter inkommit kring spelet i Smålandsserien 
beslutar styrelsen att serien ska spelas enligt regelverket. DM för damer 
och herrar lockade i år väldigt många deltagare till start vilket ses som 
mycket positivt. Det löpande arbetet med tävlingsverksamheten kommer 
nu att ta fart efter att restriktionerna lättat. Göteborgsmatchen är inställd 
delvis beroende på en försämrad ekonomi i arrangerande klubb. 
 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Kristina informerade om ett kommande möte med Annika Lundström ifrån 
Förbundet. Datum för besöket kommer senare. Den planerade 
ordförandeträffen den 12 september är inställd. Ett digitalt möte kan 
komma att bli aktuellt. 
 

5. Ekonomirapport 

Ekonomin är trots rådande situation mycket stabil. Styrelsen manar dock 
till fortsatt försiktighet gällande utgifter och att eventuella inköp görs med 
eftertanke. Kostnaderna minskar i samma takt som aktiviteterna minskar. 
Eftersom styrelsen beslutat ställa in Golftinget 2020 på grund av rådande 
Covid 19 situation innebär även det en resultatförbättring på cirka 
240 000 kronor. Det sökta Coronabidraget har beviljats och inkommit 
med 11.000 kronor. Styrelsen ser fram emot 2021 då ekonomin tillåter 
ännu fler aktiviteter i distriktet. 

 
 

6. Golftinget 2020 

Ekerum är avbokat och underhållning likaså. Information gällande detta 
har genom Kristina Carlo gått ut i distriktet. Styrelsen beslutar att göra ett 
nytt försök kommande säsong. Nytt planerat datum är 23-24 Oktober 
2021 på Ekerum. Frågan kommer att aktualiseras och beslutas på 
vårmötet 2021. 
 



 

 

 
7.               Nästa styrelsemöte 

Telefonmöte måndagen 21 september 19.00. Förfarande och 
inloggningskoder kommer senare. 

              

8.               Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

10.             Avslutning 

                  Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet 

 


