
 

 

	

	

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte med Smålands Golfförbund 2021-05-15  

Plats:  Växjö Golfklubb 

Närvarande: Kristina Carlo (KC) 
  Hans Pettersson (HP) 
  Pierre Oksanen (PO) 
  Peter Groning (PG)         
  Leif Lundqvist (LL) 
  Annika Persson (AP)	  

Frånvarande: Brittmarie Eriksson (BE)	

	

 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.  
Hans har gjort en bidragsansökan till Sisu på 14 000 kr för att till viss del 
täcka kostnaderna för materialet till Paragolfen. Om allt går som planerat 
kommer samtliga aktiviteter i distriktet igång igen i juni månad. 

 
      Regel - och Handicapkommittén 

 Leif Lundqvist 
 Det har inkommit tre nya assisterande första års domare i distriktet. Leif 

ska tillsammans med Hans utrusta dessa nya domare med lämpliga 
kläder. 
 
 



 

 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist.  
Inget nytt att rapportera. 

 

Damkommittén 
Annika Persson.  
Den 19 juni samlas föregående års vinnare på damtouren för spel i 
Oskarshamn om det går som planerat. Klubben kräver besked senast 30 
dagar i förväg. Nya besked gällande situationen med Covid kommer ifrån 
förbundet 17 maj. Övriga aktiviteter och tävlingar är fortfarande 
uppskjutna. 

 

Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Inget nytt att rapportera. Möte med utbildningskommittén 18 maj. 
 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Inget nytt att rapportera.  
 

Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Tävlingsprogrammet för 2021 ligger klart. Nya besked väntas 17 maj. I 
övrigt ingen tävlingsaktivitet.  
 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Förbundsmötet avlöpte som planerat. Förbundet med nu 538 000 
medlemmar i Sverige har klarat pandemin och dess restriktioner på ett 
bra sätt. SGF har en fortsatt god ekonomi och gjorde föregående år en 
vinst på omkring 10 miljoner kronor. Motionen som handlade om att vissa 
klubbar ville tävla med blandade klubblag avslogs som förväntat. 
Förslaget att höja avgiften till SGF på 2 kr / medlem bifölls. Alla ledamöter 
i SGFs styrelse omvaldes.  

Kristina har haft ett samtal med förbundets idrottsrådgivare om hur viktigt 
det är med ett gott samarbete mellan SGF och distriktens 
juniorkommittéer. I vårt fall är den mycket god genom kontakten med 
Hans Pettersson. Idrottsrådgivarna efterfrågar mer fokus på idrott i golfen. 
Det är viktigt att fokus ligger på att utveckla klubbarnas spelare för att på 
så sätt behålla dem som medlemmar. 



 

 

5  Ekonomirapport 
 Inte mycket har hänt i räkenskaperna som ser fortsatt goda ut. Några 
 fakturor gällande marknadsföring har inkommit i maj. 

 

6 SM 2026-2027 
 Styrelsen är fortsatt positiva till SM i distriktet 2026 eller 2027 med 
 utgångspunkt ifrån det vi känner till idag. 

  

 7 GOLFTINGET 2021 
 Styrelsen är fortsatt förhoppningsfulla om att genomföra Golftinget och 
 jobbar vidare med aktiviteter och program. Kommittén består av Hans, 
 Kristina och Brittmarie. 

 

 8                Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 

 

 9              Nästa möte 
 Teamsmöte om några frågor skulle dyka upp annars ses vi på Ekerum 
 14-15 Augusti.  

Övriga planerade teamsmöten blir Måndag 13 september kl 18.15 och 
Tisdagen 5 oktober kl 18.15. Hans bjuder in. 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet	

	


