
 

 

	

	

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2021-04-18  

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  
Alla aktiviteter i maj är inställda. Vi avvaktar utvecklingen för juni månad. 
Möte är planerat för att diskutera om aktiviteterna på Öland går att 
genomföra. Ett möte med paragolfen / SISU genomfördes 13 april. Ett 
flertal klubbar är i startgroparna för att sätta igång paragolf. Styrelsen 
anser i detta skede att paragolfen inte ska inleda alltför många 
samarbeten samtidigt. Det finns externa pengar att söka för detta 
ändamål. Paragolfen måste göra en tydlig projektplan och därefter en 
tydlig beställning till SISU. Ytterligare möten är planerade till början av 
maj för att komma igång med en egen agenda. 



 

 

 

 
                  Regel - och Handicapkommittén  
                  Leif Lundqvist 
 Inget nytt att rapportera. 
 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist.  
Inget nytt att rapportera. 

 

Damkommittén 
Annika Persson.  
Landskapsmatchen mot Östergötland som var planerad i maj har 
avbokats. Vinnarna på damtouren 2020 ska mötas för spel 19 juni i 
Oskarshamn.  

Situationen kring Covid 19 gör årets spel på damtouren under maj månad 
högst osäkert. 

 

Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Inget nytt att rapportera 

 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson 
Inget nytt att rapportera 

 

Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Tävlingskalender uppdateras varje vecka. Tävlingsstopp till 9 maj. Nya 
besked kommer kontinuerligt. Tävlingsverksamhet innan halvårsskiftet 
verkar i nuläget osannolikt. 
 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Kristina samtalar regelbundet med klubbarna i distriktet gällande olika 
frågor. Ett förutsättningslöst möte med Maria Möller hölls där Kristina i 
stora drag redogjorde för hur vi jobbar och hur det ser ut i distriktet. Maria 
poängterade vikten av att vi i distriktet håller det restriktioner som gått ut. 



 

 

Enligt vissa rykten bedrivs det en viss tävlingsverksamhet i distriktet vilket 
styrelsen inte ser positivt på. Det vore olyckligt för golfen om så var fallet. 
Pierre fick i uppdrag att undersöka det vidare.  

Kristina kommer att medverka på förbundsmötet 23 - 24 april. 

 

5 Ekonomirapport 
Hans Pettersson 
Fortsatt god ekonomi i distriktet.  

 

6 Golftinget 2021 
 Styrelsen är fortsatt positiva till ett fysiskt möte och jobbar vidare med de 
 kontakter som inletts. Styrelsen tar ett avgörande beslut på kommande 
 möte i maj. 

 

 7 Nästa styrelsemöte 
 Lördagen 15 maj kl. 10.00 på Växjö Golfklubb. Lunch kring 12.00. 
 Därefter spelar vi 18 hål med start 13.00 och 13.10. Välkomna. 

 

8                Övriga frågor 
 Brittmarie ställde frågan om det rapporterats förändringar från klubbarna för 
 2021 angående giltighet för Smålands Golfförbunds greenfee-biljetter. 
 Sedan tidigare gäller biljetterna på alla klubbar förutom Ekerum GK, 
 Sand GC, Wiredaholm G&K och Växjö GK. Tveksamhet gäller kring 
 Links Golf Öland. Det ska kollas upp. 

 
Leif föreslog vidare att vi skulle kunna flytta våra styrelsemöten från 
söndagar till vardagar. Styrelsen ser positivt på det. 

 

 9              Avslutning 
 Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet	


