
 

 

 

 

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2021-01-24  

Plats:  Telefonmöte 08 12410716 / kod 1034702 

Närvarande: Kristina Carlo (KC) 

                                       Hans Pettersson (HP 

  Brittmarie Eriksson (BE)  

                                       Pierre Oksanen (PO) 

                     Peter Groning (PG)         

   Leif Lundqvist (LL) 

                                        Annika Persson (AP)  

 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.  
Juniorkonferens i januari ställdes in och ersattes med en 
telefonkonferens. Glädjande är att träningen för ungdomar födda 2005 
och tidigare är planerad och kan nu fortgå enligt plan. Hans informerade 
till styrelsens glädje att distriktet fått ett Covidbidrag på 35 000 kr från 
Kronobergs län. Ett välkommet bidrag för 2021 som ska redovisas i 
slutet av juni 2023.  

Frågan om på vilket sätt vi ska ta hand om golfspelande ungdomar i 
åldern 16-17 år togs upp på nytt. Distriktets klubbar är när det gäller 



 

 

denna kategori alltför passiva. Att aktivera denna grupp är av avgörande 
betydelse för om de ska bli framtida golfare.  

 
                  Regel - och Handicapkommittén  
                  Leif Lundqvist 

Det finns ett behov att rekrytera nya distriktsdomare inför kommande 
säsong. Ett utbildningstillfälle för blivande klubbdomare är planerat till 
mars månad. 

 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist.  
Ett ärende gällande handicapfusk ligger hos kommittén. En digital 
förbundsdomar konferens är lagd i samband med Golftinget 23-24 
oktober varför Leif ej kan medverka på Golftinget.  Styrelsen beslutar att 
påminna klubbarna i distriktet att de som jobbar med barn och ungdomar 
ska inkomma med registerutdrag för 2021 

 

Damkommittén 
Annika Persson.  
Säsongens tävlingar i distriktet ligger nu publicerade på hemsidan. 

 

Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Under rådande omständigheter går det inte att planera fysiska möten Ett 
arbete pågår dock med att titta över digitala alternativ. I övrigt inget att 
rapportera. 
 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Verksamhetsseminarierna från förbundet ligger nu som digitalt material 
på websidan.  

 

Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Tävlingsprogrammet för 2021 är i stora drag klart. Vi ser fram emot att 
klasserna 70 och 80 + blir vaccinerade snarast för att kunna delta i en full 
tävlingssäsong. Kontinuerlig information kring detta kommer. 
 
Ordförande 



 

 

Kristina Carlo 
Inbjudan har gått ut om ett digitalt beredningsmöte en 13/2. Följande 
punkter kommer att beröras, verksamheten 2021, ungdomsbarometern, 
ekonomisk ram, debiteringsmodellen, förbundsmötet 2021 (fysiskt eller 
digitalt)  

Paragolfen har gjort ett bra jobb och jobbar nu intensivt för att hitta 
ansvariga i varje klubb. 

 

 

5 Ekonomirapport 

Samtliga handlingar är nu klara för revision. Årets resultat förs in i ny 
räkning. Några detaljer gällande avskrivningar kommer att tas med 
revisorn. Klubbarna har hittills varit flitiga med att beställa greenfee 
biljetter för kommande säsong. I dagsläget är omkring 900 beställda. 
Under februari kommer vi att få mer information kring våra 
bidragsansökningar till SGF. 

 

6 Vårmötet 2021 

Vårmötet beslutades till lördagen 20 Mars i Växjö. Peter uppdras att 
återkomma med lämpligt ställe att vara på. Kallelsen ska skickas ut 45 
dagar i förväg och handlingarna ska ut 15 dagar i förväg. Handlingarna 
sammanställs av Brittmarie. Under rådande omständigheter kring Covid-
19 vet vi ännu inte om vårmötet kommer att ske i fysisk form eller digitalt. 
Ambitionen är dock att vi ska träffas fysiskt. Löpande information kring 
detta kommer. Styrelsen beslutade att om vårmötet tar en fysisk form 
utgår en deltagaravgift om 200 kr / klubb. Anmälan sker via SISU och 
klubbarna faktureras. Skulle däremot vårmötet ske digitalt och utan 
aktiviteter är den utan avgift. Kristina förbereder Bobban Frisk och 
Sandra Tancred om eventuell medverkan om mötet blir fysiskt. Brittmarie 
hör med distriktets klubbar om det finns särskilt goda erfarenheter från 
2020 som kan tänkas lyftas fram.  

  

 

 7 Nästa styrelsemöte 

Söndagen 21/2 kl 10.00 via telefonmöte 08 12410716 kod 1034702 

 



 

 

  

 

8                Övriga frågor 

Digitala utbildningar gällande regelkurser kommer att skickas ut. 
Styrelsen beslutar att en avgift om 100 kr / deltagare ska tas ut för alla 
digitala utbildningar framöver. 

Samverkanskontraktet mellan distriktet, SGF och RF SISU ska upprättas. 
Kristina och Brittmarie fortsätter förhandlingar 

 

 9              Avslutning 

                   Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet 

 


