
 

 

	

	

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte 2021-08-14  

Plats:  Ekerum Resort 

Närvarande: Kristina Carlo (KC) 

                                       Hans Pettersson (HP 

  Brittmarie Eriksson (BE)  

                                       Pierre Oksanen (PO) 

                     Peter Groning (PG)         

                                       Annika Persson  (AP)	 	

Frånvarande:  																		Leif Lundqvist (LL) 

	

 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 är nu igång. Det har det dock varit lite svårare än vanligt 
att få in anmälningar. JSM kommer under 2022 att spelas på Hook som 
ser positivt på arrangemanget. Öland Trophy med omkring 40 talet 
deltagare genomfördes på Grönhögen-Ekerum-Ölands GK. En 
spännande och annorlunda aktivitet under tre dagar som under 2022 
planeras i andra län i distriktet 

 
                    Regel - och Handicapkommittén  
                    Leif Lundqvist 



 

 

Inget nytt att rapportera. 
 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist.  
Inget nytt att rapportera. 
 

Damkommittén 
Annika Persson  
Tävlingarna kom äntligen igång i början på juni månad. Den 22 augusti 
spelas deltävling III på damtouren på Mönsterås, Jönköpings GK samt i 
Älmhult. I dagsläget är 110 damer anmälda till dessa arrangemang. Den 
12 september blir det finalspel på Nässjö GK. I samband med finalspelet 
är en damledarträff planerad och då ska Annika marknadsföra Golftinget 
23-24 oktober. 

 

Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Vi ser fortsatta önskemål och behov i klubbarna av att höja kompetensen  
i tävlingsledning. Det gäller såväl ren tävlingsledning (organisation) som 
utbildning i GIT Tävlingsmodul. Utbildningen GIT Tävling inklusive 
tävlingsledning finns redan. I kommande utbildning tas ännu bredare 
grepp kring olika typer/former av tävling (individuella, par, lagspel). 
 
Kommittén avvaktar med aktiviteter tills situationen kring Covid 19 känns 
säker. 

 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson 
Se ”Utbildningskommittén”. 

 

Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Tävlingar och seriespel är igång enligt plan men det finns en tendens till 
dålig organisation i en del klubbar i distriktet. En lösning på detta skulle 
kunna vara en tävlingsledarutbildning som utbildningskommittén fått i 
uppdrag att utreda.  
 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Landskrona Golfmuseum har ställt en förfrågan till distriktet om vi är villiga 



 

 

att stötta en digital informationsinsamling. Styrelsen ställer sig positiva till 
detta. Mer information om detta kommer.  

Ett fysiskt möte för alla distriktsordföranden kommer att ske i Gävle i 
september. Som en förberedelse till denna samling kommer distriktet att 
skicka med ett antal frågor till mötet  

 

5  Ekonomirapport 
 Hans Pettersson  
 Fortsatt god ekonomi i distriktet. Årets budget följer uppgjorda planer. 

 

6 SM Golf 2027 
 Centrum för arrangemangen kring SM blir Jönköping. Arrangemanget är 
 ett samarbete mellan Destination Jönköping, Svenska golfförbundet och 
 Smålands Golfförbund. Information kring detta bör gå ut i en skrivelse till 
 distriktets klubbar så snart som möjligt. 
 

 7 Golftinget 
 Kommittén med Kristina, Brittmarie och Hans presenterade ett 
 preliminärt förslag på upplägget den 23-24 oktober. Kristina efterfrågade 
 förslag på Giwe-away produkter samt att kommitté ordförandena i 
 styrelsen inkommer med bild, rubrik och en kort presentation av 
 innehållet till de tänkta individuella aktiviteterna på söndagen.  

 

8                Övriga frågor 
 Brittmarie påminde om att vi alla håller oss uppdaterade på hemsidan 

Brittmarie påminde även om att det på söndag 15 augusti hålls en tyst    
minut kl 12.00 till minne av Göran Zackrisson 

 

 9              Nästa möte 

                  13 september kl 18.15 

 5 oktober kl 18.15 

 Hans kallar till digitala möten. 

 

10              Avslutning 
 Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 



 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet	

	


