
 

 

	

	

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2021-02-21  

Plats  Teamsmöte 

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 
All tävlingsverksamhet är tyvärr för tillfället nedlagd. Nytt möte i mars för 
att fastställa riktlinjerna för april och framåt. SGF har avstämningsmöten 
varje månad gällande Covid 19. Planeringen inför säsongen pågår och 
ny information kommer att presenteras 1 mars. Ett flertal nya tränare i 
distriktet har visat intresse för att medverka och jobba i distriktet med 
ungdomsverksamhet. Styrelsen uppmanar samtliga klubbar i distriktet att 
öka tävlingsverksamheten för juniorer. 

 



 

 

                  Regel - och Handicapkommittén  
                  Leif Lundqvist 

Inget nytt att rapportera. 
 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist  
Ett ärende gällande handicapfusk ligger hos kommittén. Ett beslut är snart 
att vänta. 

 

Damkommittén 
Annika Persson  
Säsongens tävlingar i distriktet ligger nu publicerade på hemsidan. I övrigt 
inget nytt att rapportera. 

 

Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Vid möte med Utbildningskommittén 11 februari uppdaterades årets 
Utbildningsplan. Den finns på hemsidan. Vi följer utvecklingen och 
uppdaterar allteftersom förutsättningar förändras. 
 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson 
I ett möte för klubbchefer anordnat av distriktets klubbrådgivare deltog 
Kristina och Brittmarie. En diskussion som tog upp utmaningar inför 
säsongen; ta hand om medlemmar, tillgänglighet/starttider, betalning 
greenfee-spel, tävlingar etc. I diskussionen kring klubbchefs-rollen 
framkom en tydlig utsatthet, frågor kring styrelsens kunskap/kompetens, 
brist i klubbars strategi för att utveckla verksamhet och kompetens på alla 
nivåer. 

 

Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Tävlingsprogrammet för 2021 är i stora drag klart men kan konstatera att 
tävlingsutbudet för juniorer är klent. Reglerna för Smålandsserien kommer 
att ses över. Årets första tävling är planerad till den 22 mars. 
 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Beslut dröjer kring huruvida årets förbundsmöte ska vara fysiskt eller 



 

 

digitalt. SGF går ekonomisk bra och redovisar ett positivt resultat om 6 
miljoner kronor. Fortsatta investeringar i GIT systemet krävs. Fem nya 
idrottsrådgivare har anställts. Ungdomsbarometern visar på en ökning av 
golfspelandet i åldern 19-36 år vilket är glädjande. Inför 2022 föreslås en 
höjning med 2 kr / medlem. Maria Möller är föreslagen som fortsatt 
ordförande ytterligare ett år. 

 

5 Ekonomirapport 
 Bokslutet är klart vecka 8. Årsredovisningen skickas ut för påskrift till 
 styrelsen. Vad beträffar ekonomin så befinner vi oss i en lugn period 
 både på utgifts och intäktssidan. Resultatet är positivt och pekar på 
 100 000 kr. Styrelsen beslutar om att ta ut en avgift om 100 kr för 
 aktiviteter med juniorer. 

 

6 Vårmötet 2021 
 Styrelsen beslutar att vårmötet 20 mars 2021 blir digitalt. Vi startar mötet 
 kl 10.00 med en kort information från distriktet. Det officiella vårmötet 
 börjar kl 11.00. Valberedningen tar fram ordförande samt sekreterare för 
 mötet. Hans Pettersson utses som administratör för mötet. Ordföranden 
 för mötet bör vara på plats i Växjö men styrelsen anser att det gäller inte 
 sekreteraren. 

 

Golftinget 2021 
Styrelsen beslutar att jobba utefter ambitionen om ett fysiskt möte på 
Ekerum som planerat. Kristina, Brittmari och Hans fortsätter planeringen. 
Förslag på ideér och föredragshållare emottages tacksamt. 

 

 7 Nästa styrelsemöte 
 Fredagen 19/3 kl 17.00 i Växjö. 

 

 8                Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 

 

 9              Avslutning 
 Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 



 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet	

	


