
 

 

 

 
 
 
Protokoll fört vid Smålands Golfförbunds digitala Vårmöte den 20 mars 2021 
Plats: Hotell Royal Corner, Växjö 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Kristina Carlo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 
Följande klubbar deltog. Glasriket, Gränna,Hook, Lagan, Mönsterås, Nybro, Nässjö, 
Oskarshamn, Ramkvilla, Tobo, Vetlanda, Västervik, Växjö, Älmhult, Öland, Emmaboda, 
Sands GK samt Eksjö. 

   
   
§ 3 Frågan om mötet utlysts på rätt sätt 
Kallelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020 har varit klubbarna tillhanda i 
rätt tid. Handlingarna har även funnits på hemsidan. Mötet förklaras därmed behörigt utlyst. 

 
§ 4 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes av mötet. 

 
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Göran Persson, Emmaboda GK och till sekreterare valdes 
Peter Groning, Värnamo GK  

 
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
Till justeringsmän för vårmötet valdes Sven Johansson Glasriket samt Lars Olof Johansson 
Eksjö GK. 

 
  



 

 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020 års verksamhets- 
och räkenskapsår 
Göran Persson gick igenom verksamhetsberättelsen som fanns skärmdelad samt föredrog 
även resultat och balansräkningen för 2020. 
 
§ 8 Revisorernas berättelse över GDF-styrelsens förvaltning under 2020 års 
verksamhets- och räkenskapsår  
Göran Persson läste delar av revisionsberättelsen för vårmötet där det framgick att revisorn 
föreslår styrelsens ledarmöter ansvarsfrihet. 
 
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 
överskott enligt den fastställda balansräkningen 
Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning. Resultatet 103 697 kr förs över i ny 
räkning 
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för GDF-styrelsen för den tid revisionen avser 
Mötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende 
distriktets verksamhet. 
Inga inkomna förslag eller motioner fanns att behandla. 
 
§ 12 Behandling av Förbundsstyrelsens förslag till FM 2021 
Kristina Carlo presenterade förbundsstyrelsens förslag till FM 2021. Mötet diskuterade 
verksamhetsinriktning, förslag till ekonomisk ram och avgifter för 2021 samt propositioner 
och motioner.  
Vårmötet godkände förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift. 
  
Motionen, som inkommit från Ljusdals GK, gällande mixade lag från olika klubbar vid SM och 
JSM behandlades. Mötet beslöt att gå på förbundsstyrelsens linje och avslå motionen. 
 
Förbundsstyrelsens proposition, om att permanenta de tillfälliga betalningsregler som 
infördes 2020 p g a av pandemin, diskuterades. Eftersom förslaget innebär en längre 
kredittid för klubbarna beslöt mötet att tillstyrka propositionen. 
 
 
§ 13 Val av representanter till FM 
Smålands Golfförbund har 6 mandat till Förbundsmötet.  På grund av Coronapandemin och 
de rekommendationer som gått ut från förbundet beslutades det att endast en representant 
från Småland ska skickas. Det blir Kristina Carlo som representerar samtliga 6 röster på 
förbundsmötet 
 
 
  



 

 

 

§ 12 Mötets avslutande 
I samband med mötets avslutande tilldelades Göran Persson Svenska Golfförbundets 
förtjänsttecken i silver. Göran Persson tackade för uppvaktningen och deltagarna för visat 
intresse och förklarade mötet som avslutat. 
 
 
 
 
………………………………….  ……………………………………….. 
Göran Persson   Peter Groning 
Ordförande                                             Sekreterare 
 
 
Justeras                        Justeras 
 
 
…………………………………..  ……………………………………….. 
Sven Johansson                        Lars Olof Johansson 


