
 

 

	

	

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2020-11-22  

Plats:  Telefonmöte 

Närvarande: Kristina Carlo (KC) 

                                     Hans Pettersson (HP 

Annika Persson (AP) 

Pierre Oksanen (PO) 

Peter Groning (PG)   

Leif Lundqvist (LL)       

	 	 Brittmarie Eriksson (BE)  

Gäst Erik Lagerlöf	 	

 1. Mötets öppnande 
 Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av en övrig 
fråga gällande vårmötet 2021.  

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

 4. Rapporter 

Juniorkommittén  
Hans Pettersson.  
Ett förbundsmöte via Teams har genomförts där visionen för 2021 
diskuterades. Hur ska vi ta hand om alla nya medlemmar? Hur utvecklar 
vi dem och hur får vi dem att stanna? Detta var några av de 
frågeställningar som diskuterades. En ny tävlingsstrategi i fyra steg 
presenterades och diskuterades. En fortsatt analys av läget inför 
kommande säsong kommer att ske i början av det nya året och kommer 
då att ligga till grund för planeringen 2021. Målet är dock att ungdomar 
födda 2005 eller senare ska få fortsätta träna om än i mindre grupper. En 
inbjudan / intresseanmälan har gått ut i distriktet till 1 919 juniorer för att 
locka dessa till aktiviteter inför 2021. Sista anmälan är 10 januari. Det ser 
hittills lovande ut. 



 

 

Regel - och Handicapkommittén  
Leif Lundqvist 

 Inget nytt att tillägga. 
 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist.  
Fortfarande är inga ytterligare kompletteringar inkomna i det pågående 
ärendet. 

Damkommittén 
Annika Persson.  
Verksamheten är fortfarande vilande. Inom kort kommer dock planeringen 
inför 2021 att återupptas. En översikt av det marknadsmaterial som kan 
tänkas behövas kommer att göras. 
 
Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Nytt möte kommer att hållas i December. 
 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Brittmarie, Kristina och Annika Lundström diskuterade ett samarbetsavtal 
mellan SGF, distriktet och SISU Småland via ett telefonmöte den 10 
november. Distriktsstyrelsen upplever att vi har ett väl fungerande 
samarbete med RF SISU, men att vi kan bli ännu bättre. Viktigt är att vi 
får distriktets klubbar att bli mer aktiva i samarbetet med RF SISU. Totalt 
sett i ett nationellt perspektiv kan golfen som idrott bli betydligt bättre i 
detta avseende. 

Hemsidan 
Brittmarie Eriksson 
Inget nytt att tillägga 

 
Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Tävlingskonferensen genomfördes under föregående vecka. Ett par av 
distriktets klubbar saknades. Bland annat Isaberg. Kristina kommer att ta 
en kontakt med klubbens nya ordförande och hälsa honom välkommen i 
distriktet. Tävlingsprogrammet för 2021 är i stort sett komplett förutom 
några luckor. En hel del justeringar har dock krävts för att flytta över 
föregående års program till 2021. Intresset för tävlingsverksamhet och 
seriespel är likvärdigt från föregående år. 
 



 

 

Ordförande 
Kristina Carlo 
Ett digitalt Förbundsmöte är nu genomfört. Varje deltagare fick presentera 
distriktet och Kristina informerade om vår fina medlemsökning m.m. På 
grund av ett stort antal ökande ronder under 2020 och ett nytt 
världshandicap har GIT systemet belastats långt mer än normalt och 
detta faktum diskuterades flitigt. Förbundets ekonomi ser fortsatt bra ut. 
Förbundsmötet tog beslut på den nya verksamhetsinriktningen som stötts 
och blötts under en lång tid. Vidare beslöts att lämna medlemsavgiften till 
förbundet oförändrade. Även distriktsdomarutbildningar berördes där vi i 
distriktet kan konstatera att vi står väl rustade. 

5. Ekonomirapport 
 Ekonomin är trots rådande situation stabil. Styrelsen har sedan den 20 
 november tagit del av de utskickade ekonomiska rapporterna. Resultatet 
 ser fortfarande positivt ut om inte några oförutsedda utgifter tillkommer. 
 Hans går ut med en uppmaning till klubbarna att snarast inkomma med 
 inlösta greenfeebiljetter. 

6               Nästa styrelsemöte 
 Söndag 24 januari, 10.00 via telefonmöte enligt tidigare upplägg. 
 

7.        Övriga frågor 

 Frågan om vårmöte togs upp och beslutades till Lördagen 20 Mars 2021. 
Peter tittar med hjälp av Lena Larsson på fler alternativ till mötesplats. 

 Styrelsen fick även inledningsvis på mötet information av Erik Lagerlöf 
som är ny inkommande ordförande i Paragolfkommittén om det arbete 
som nu görs. Erik har börjat att identifiera och kartlägga hur det ser ut i 
klubbarna runt om i distriktet. Det finns ett antal klubbar som är 
intresserade av att komma igång och en av dessa är Loftahammar. Ett 
utskick kommer att göras till samtliga klubbar under våren med 
information kring paragolfen. Brittmarie erbjöd sig att uppdatera 
distriktets websida med information kring detta. Distriktet erbjuder sig 
dessutom med hjälp av Hans att förse Paragolfen med nödvändigt 
marknadsföringsmaterial. 
 

8.              Avslutning 
Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 



 

 

 

 Peter Groning   Kristina Carlo 
 Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet	

	


