
 

 

	

	

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2021-03-19  

Plats  Quality Hotel Royal Corner, Växjö 

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 
Rådande Covid-situation har satt käppar i hjulen för juniorverksamheten 
som sätts på paus till den första maj. Glädjande är dock att ett flertal nya 
tränare har anslutit till verksamheten för 2021.Tourprogrammet för 
säsongen ligger planerat och klubbarna har fått erbjudande om hjälp av 
distriktet gällande marknadsföring och marknadsmaterial. Hans flaggar 
nu för en ersättare som junioransvarig för distriktet. En position Hans nu 
haft under lång tid. Styrelsen ombeds att inkomma med förslag. 

 
                   Regel - och Handicapkommittén  
                   Leif Lundqvist 

Regelkurs nivå 1 är genomförd med ett 60-tal deltagare. Även regelkurs 
nivå 2 med 20 deltagare är genomförd. 
 



 

 

Juridiska kommittén  
 Leif Lundqvist  
Det sista ärendet är nu avslutat. Beslutet i detta fall blev en tillrättavisning    
då ingen av de båda parterna svarade. 
 

Damkommittén 
Annika Persson  
Damledarträffen är planerad till den 11 september. Affischerna är klara för 
damtouren 2021. Blekinge har tackat ja till ett utbyte i damtouren. 
 

Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Inget nytt finns att rapportera. 
 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson 
Ett möte mellan distriktet och RF/SISU har genomförts för att sätta igång 
en satsning på ungdomar mellan 6-12 år. Syftet är ”rörelse” och ett antal 
kommuner är utvalda att medverka. Distriktet fick i uppgift att ta fram 
förslag på ett par proaktiva klubbar som kan tänkas ingå i projektet.  
 

Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Tävlingsprogrammet för 2021 är i stora drag klart men under rådande 
omständigheter kring Covid kan förändringar komma att ske. Kontinuerlig 
kommunikation med SGF sker, och rådande riktlinjer kommer hela tiden 
att uppdateras. 
 

Ordförande 
Kristina Carlo 
Kristina och Hans hade ett möte med Erik Lagerlöf på paragolfen samt 
representanter från RF/SISU den 16.3. Gruppen konstaterar att distriktet 
har ett mycket gott samarbete med SISU. Paragolfen gör nu en rejäl 
satsning inför 2021 och söker intresserade klubbar. Styrelsen beslutar att 
stötta men inte att leda detta arbete. 
 

5 Ekonomirapport  
Hans Pettersson 
Distriktet har en god ekonomi och styrelsen uppmanar klubbarna att 



 

 

inkomma med förslag på hur uppkommet överskott kan användas i 
gemensamma projekt. 

 
6 SM 2021 
 SGF undersöker möjligheten att förlägga SM 2026 i distriktet med 
 Jönköping som huvudort. Det blir 5 olika SM tävlingar samt ytterligare ett 
 10-tal runt om i distriktet under 8 dagar. Styrelsen ställer sig positiv till 
 detta och uppmanar distriktets klubbar att vara engagerade och aktiva. 
 Detta är en händelse som kommer att få stor betydelse för hela 
 regionen. 
 

7 Vårmötet 2021 
 hålls via Teams lördag 20.3 kl 10.00. Valberedningen föreslår Göran 
 Persson som Ordförande och Peter Groning som Sekreterare. Båda valda 
 kommer att vara på plats i Växjö. 
 

8                Golftinget 
 Styrelsen beslutar att jobba utefter ambitionen om ett fysiskt möte på 
 Ekerum som planerat. Hans, Brittmarie och Kristina jobbar vidare. 
 

9  Övriga frågor 
 SGFs Introduktionskort för 2021 tilldelades Brittmarie Eriksson. Kortet 
 gäller för spel i hela landet.  

 Styrelsen beslutade att ställa sig positiva till att registerutdrag kan mailas i 
 de fall de inte lämnas in personligen. Detta med hänsyn till rådande 
 Covid-situation. 
 

10              Nästa styrelsemöte 
 18 april, kl 09.00 via Teams. 
 

11             Avslutning 
 Kristina Carlo förklarar mötet avslutat. 

 

 
 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet 


