
 

 

 

 

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte 2021-09-13  

Plats:  Teamsmöte 18.15 

Närvarande: Kristina Carlo (KC) 

                                       Hans Pettersson (HP 

  Brittmarie Eriksson (BE)  

                                       Pierre Oksanen (PO) 

                     Peter Groning (PG)         

                                       Annika Persson  (AP)  

                                       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 
Kommande helg har vi läger på Ekerum som lockar 83 deltagare. En 
aktivitet återstår av säsongen och det är Juniormästerskapen i Eksjö den 
10 oktober. 

 

 
                   



 

 

Regel - och Handicapkommittén  
                  Leif Lundqvist 

Inget nytt att rapportera. 
 

Juridiska kommittén  
Leif Lundqvist  
Inget nytt att rapportera. 

 

Damkommittén 
Annika Persson 
Damledarträff och finalspel genomfördes i Nässjö 11 - 12 september med 
58 deltagare. Annika informerade om Golftinget i höst och intresset var 
stort. Smålandspokalen med 13 deltagare spelades på Götaström enligt 
plan och resultaten väntas in inom kort. 

 

Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Inget nytt för tillfället men planering pågår inför hösten. Möte med 
Utbildningskommittén 28 september. 

 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson 
Brittmarie och Kristina har ett möte inplanerat med Sandra Tancred och 
Bobban Frisk den 24 september gällande ”samverkansprojekt”  
 

Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
Återstående jobb är nu att sammanställa seriespelet 2021 och påbörja 
arbetet med tävlingsprogrammet för 2022. 
 
Ordförande 
Kristina Carlo 
Kristina har varit på ERFA konferens i Gävle. Diskussioner fördes kring 
hur golfen utvecklats i pandemins spår men vad händer nu är den stora 
frågan. Antalet golfspelare har ökat markant och vi är nu omkring 63 000 
fler än 2019. Fördelningen av ungdomar, kvinnor och män följer tidigare 
trender med en manlig dominans. Vi skulle behöva fler flickor och kvinnor 
i golfen.  



 

 

Trenden visar att golfen i storstadsområden har haft det svårare än övriga 
landet. Under 2020 spelades 26 ronder i snitt och siffran för 2021 är 
endast 14 ronder.  

Diskussioner och analyser i Players First har visat ett samband på att en 
dålig bana är synonymt med en dålig ledning vilket är överraskande och 
oroväckande.  

Klustermöten för klubbstyrelser som tidigare diskuteras är på agendan 
igen.  

Det blir allt vanligare att arrangörer av tourtävlingar samarbetar direkt 
med lokala destinationsbolag.  

 

5 Ekonomirapport 
Hans Pettersson  

Fortsatt god ekonomi i distriktet. Prognos och budget inför höstmötet är 
utskickad. Hans efterfrågar eventuella kommentarer och övriga 
önskningar ifrån kommittéerna som kan tänkas påverka budgeten. 
Resultatet för 2021 kommer att påverkas negativt med cirka 220 000 kr   
och hänförs till aktiviteterna kring ”Golftinget” med en uppskattning på 120 
deltagare. Helt enligt plan.  

 

6 Höstmötet 2021 

Ekerum Resort Öland 24 oktober kl 14.00. Kristina kontaktar 
valberedningen så att arbetet kring valen kommer igång. Dagordning, 
verksamhetsplan, budget och valberedningens förslag förbereds och 
skickas ut senast 9 oktober. 

 

 7 Golftinget 

Möten har genomförts av Brittmarie, Kristina och Hans. Ett gediget och 
intressant program för 23 - 24 oktober presenterades på styrelsemötet. 
Temat blir Golfen som idrott och spel. Incheckning på lördag kl 11.00. 
Därefter blir det bland annat ett föredrag av sportkommentator Christian 
Olsson och middag med underhållning. På söndagen gästar Troed 
Troedson och spanar kring golfens digitalisering och golfklubbarnas 
framtid. Därefter genomförs olika seminarier för de olika funktionerna i 
klubbarna.  

Helgen avslutas med Smålands Golfförbund höstmöte. 



 

 

Avgiften för att delta är 850 kr / deltagare tack vare subvention från 
distriktet. En broschyr är under produktion och kommer att distribueras ut 
i slutet av september. Sista anmälan är satt till 13 oktober. 

 

8                Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
 

 

 9              Nästa möte 

                   5 oktober kl 18:15 teamsmöte 

                   22 oktober styrelsemöte på Ekerum kl 17.00 

 Hans kallar till digitala möten. 

 

10              Avslutning 

                   Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet 

 


