
 

 

	

	

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2020-10-23  

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)       

	 	 Brittmarie Eriksson (BE) 

Gäst  Göran Blixt, Paragolf-kommittén  

	 	

 1. Mötets öppnande 
 Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet öppnat 

2. Dagordning 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg om en 
ytterligare fråga. 

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

 4. Rapporter 

Juniorkommittén  
Hans Pettersson  
All verksamhet har varit igång enligt plan. Ett lyckat läger på Ekerum 
genomfördes med 87 ungdomar mellan 8 - 16 år. 19-20 januari samlas 
alla tränare som varit engagerade under säsongen på ett 
avslutningsmöte. Under året har Småland fått ett tillskott av 821 nya 
golfspelande juniorer. Planen för 2021 är påbörjad och ligger helt i fas. 
En liten fråga till oss alla är hur vi ska ta hand om alla juniorer 16+ som 
inte kan, vill eller platsar i elitverksamhet. Vi ser helst inte att dom slutar 
med golf på grund av detta. 

 



 

 

Regel - och Handicapkommittén  
Leif Lundqvist 
Inget att tillägga. 

 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist 
Ett snarlikt ärende från förra året beträffande handicapfusk är inkommet. 
Leif har begärt mer information ifrån de inblandade. 

 
Damkommittén 
Annika Persson.  
Inget att kommentera. 
 
Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Styrelsen informerades om mötet med Utbildningskommittén14 oktober 
där programmet för 2021 diskuterades. Ytterligare ett möte med 
Utbildningskommittén är planerat till december. 
 
Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Allt är pausat till dess att vi ser vad som är realistiskt att genomföra. Ett 
möte med SGF gällande Verksamhetsutveckling är planerat till 10 
november. 
 
Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Planeringen av tävlingsprogrammet 2021 är pågående. Det finns 
fortfarande tid fram till 31 oktober för klubbarna att anmäla sig till 
Smålandsserien. Den årliga tävlingskonferensen är planerad till  
21 november. 
 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Tillsammans med Hans kommer Kristina att efterfråga en lista ifrån 
Sveriges olika distriktsförbund som visar på hur hög avgift som tas ut till 
respektive distrikts klubbar. Den 28/10 kommer det att genomföras ett 
Teams-möte för alla distriktsordföranden för att genomlysa 
verksamhetsplaner och avgifter för 2021. Ett möte är planerat på Scandic 
Elmia den 10/11 kl 12.00 med Annika Lundström ifrån förbundet. Kristina 
uppmanar alla som kan i styrelsen att medverka. Kristina och Brittmarie 
har beslutat att medverka. 



 

 

Vid höstmötet kommer silver- och guldmärken att delas ut och ett flertal i 
styrelsen blir uppmärksammade. Kristina kommer även att uppmuntra 
klubbarna i distriktet att göra detsamma genom en inventering och på så 
sätt lyfta fram alla ideella krafter. 
 

5. Ekonomirapporter  
Hans Pettersson 

Vi följer den ekonomiska ram som är fastlagd. Vid årsskiftet kommer 
resultatet att bli bättre än budget vilket är ett överskott. Överskottet beror 
till stor del på minskade utgifter i samband med inställda aktiviteter. 
Styrelsen beslutar att ta fram ett antal profilplagg med distriktets logotype 
inför säsongen 2021. Då det uppdagats missbruk av introduktionskort har 
styrelsen på Hans förslag beslutat att ta fram ett nytt mer gediget 
plastkort. Kostnaden för dessa blir omkring 36 kr/st. 

 

6. Höstmötet 2020 
 Samtlig information om höstmötet har gått ut i vederbörlig tid. Utdelning 
 av förtjänsttecken i distriktet kommer att genomföras. Styrelsen beslutar 
 att en lista skall finnas på distriktets webbsida för de som erhål 
 förtjänsttecken. 
 

7.                 Nästa styrelsemöte 
  Söndagen 22/11 blir det ett Teams-möte kl 10.00. 

       
8.                 Övriga frågor 
 I samband med styrelsemötet informerade Göran Blixt från Paragolfen  
 oss och berättade om verksamheten. På grund av rådande Pandemi så 
 har av förklarliga skäl, aktiviteterna varit sparsamma. 
 Verksamhetsplanen kommer därför att flyttas över till 2021. Dock har ett 
 par arrangemang i ex Jönköping genomfört med lyckat resultat. 
 Styrelsen efterfrågade en mer uppsökande verksamhet för att få mer 
 spridning i distriktet. Detta arbete kommer att påbörjas snarast möjligt. 
 Ett önskemål till en början är att alla klubbar ska ha en 
 kontaktperson för paragolf. I marknadsföringssyfte bör en folder tas fram 
 för ändamålet. På höstmötet kommer styrelsen att uppmana deltagande 
 klubbar att utse en kontaktperson. Styrelsen beslutar även att godkänna 
 Erik Lagerlöf (sjuk) som inkommande ordförande i Paragolkommittén 

 



 

 

Brittmarie informerar om kontakten med PRO i Kronoberg som vill ha ett 
särskilt samarbete gällande ett distriktsmästerskap för föreningen. 
Styrelsen beslutar att Pierre tar kontakt med PRO Kronoberg för att 
informera om att det är upp till varje organisation att ta kontakt med 
respektive klubb för genomförande. 

 
10.             Avslut 
  Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet	

	


