
 

 

 

 

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2020-09-21  

Plats:  Telefonmöte 

Närvarande: Kristina Carlo (KC) 

                                       Hans Pettersson (HP 

Annika Persson (AP) 

Pierre Oksanen (PO) 

Peter Groning (PG)   

Leif Lundqvist (LL)       

  Brittmarie Eriksson (BE)   

 1. Mötets öppnande 
 Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet öppnat 

 

2. Dagordning 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägget 
golfkonferens.  

 

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

 

 4. Rapporter 

Juniorkommittén  
Hans Pettersson.  
Minicamplägret på Ekerum är avslutat i strålande väder glada miner och 
god uppslutning. I oktober spelas juniormästerskapen på Lagan där varje 
tränare har hand om 9 spelare som även bor tillsammans. 

 
                  
 
Regel - och Handicapkommittén  
Leif Lundqvist 



 

 

Allt är under kontroll och över för säsongen. 
 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist.  
Höstmöte avslutat i Blekinge där den föreslagna kommittén valdes. Vi 
hoppas på ett val av denna kommitté även i Småland. 

Damkommittén 
Annika Persson.  
 
Smålands damtour 
Deltävling III lockade 100 deltagare på Glasriket och Nässjö. I samband 
med dessa aktiviteter förlades ett inofficiellt damledarmöte med god 
uppslutning 

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

 
Annika förvarnade styrelsen om ett litet underskott i budgeten. 
 

 
Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Ett flertal utbildningar och aktiviteter har blivit inställda på grund av 
rådande omständigheter med Covid 19 
 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson  
I oktober är möten inplanerade i hopp om att kunna genomföra aktiviteter 
under hösten.  
 

Hemsidan 
Brittmarie Eriksson 
Relevant information gällande höstmöten mm ligger upplagda på websidan. Där 
ligger nu även en länk upplagd för de som vill följa höstmötet på distans. 

 
Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 

Planering pågår inför tävlingskonferensen. Om detta blir fysiskt eller 
digitalt är ännu ovisst men det lutar åt att båda alternativen kommer att 
erbjudas. De tävlingar som ställdes in 2020 är inplanerade att spelas på 



 

 

samma plats under 2021 under förutsättningen att det är genomförbart.  
Tävlingsprogrammet 2021 är redan i full gång. Under hösten har 
tävlingsdeltagande varit ganska gott och arrangemangen runt om i 
distriktet varit välorganiserade. 
 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Ett flertal planerade möten inställda på grund av Covid 19. Gunnar 
Håkansson önskar att träffa styrelsen i samband med hans besök på 
höstmötet i Växjö 24 oktober. Eventuellt kommer även Blekinges 
ordförande att medverka på detta möte som planeras till fredag 23 
oktober på eftermiddagen. En träff med Annika Lundström från förbundet 
är planerad till 10 november i Jönköping. Kristina och Brittmari kommer 
att deltaga på detta lunchmöte men givetvis är övriga styrelsemedlemmar 
välkomna att delta. 

5. Ekonomirapport 

Ekonomin är trots rådande situation mycket stabil. Ett rejält tillskott av 
nya medlemmar ger oss ett förbättrad ekonomisk grund. Det är 
fortfarande svårt att beräkna utfallet för 2020. En försiktig uppskattning är 
att resultatet hamnar kring en förlust på 15 000 kr. Budgeten för 2021 
kommer att föreslås på höstmötet. Det kommer att peka på en förlust om 
omkring 250 000 kr som härrör sig till Golftinget på Ekerum till hösten 
2021. Styrelsen kommer att jobba intensivt med budget och prognoser 
inför presentation på höstmötet 24 oktober. Likviditeten är fortfarande 
väldigt god. Årsavgiften (15 kr) inför 2021 beslutades vara oförändrad. 
Styrelsen uppmanas att inkomma med förslag om hur vi kan använda 
vårt kapital för att skapa mervärde för våra klubbar. 

 

 
 

6. Höstmötet 2020 

Höstmötet är i Växjö lördagen 24 oktober. Gunnar Håkansson kommer 
att stå för den största delen av programmet under temat ” Vad händer i 
golfen 2020 och framöver ” Programmet i sin helhet kommer att 
presenteras på hemsidan. Kallelse kommer att gå ut i sedvanlig ordning. 
 
 

7.               Nästa styrelsemöte 

Fredag 23 oktober, Quality Hotel Royal Corner kl 17.00 



 

 

              

8.               Övriga frågor 

Rickard Balke har anmält sitt intresse av en kort presentation på 
höstmötet. Eftersom schemat är pressat beslutade styrelsen att skjuta på 
denna presentation till ett lämpligare tillfälle. 

 

  

10.             Avslutning 

                  Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet 

 


