
 

 

 

 

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte 2021-10-05  

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 

Säsongens sista läger är avslutat på Ekerum med 75 ungdomar.  

Arbetet med säsongen 2022 är redan påbörjat och ett möte har 

genomförts med samtliga distrikt i Sverige. För övrigt i distriktet är det 

svag tillströmning av flickor i åldern 9 - 19 år där vi ligger aningen efter 

snittet i övriga Sverige. Styrelsen ska verka för att juniorfrågan lyfts i 

samtliga distriktets klubbar och främst då rekryteringen av flickor. Även 



 

 

tävlingsintresset bland ungdomar är lågt i hela landet och krafttag 

behövs. 

 

 
                   

Regel - och Handicapkommittén  
                  Leif Lundqvist 
                  ERFA konferens genomförd i helgen och därmed är säsongen avslutad. 

 

Juridiska kommittén  

Leif Lundqvist  

Inget nytt att rapportera. 

 

Damkommittén 

Annika Persson 

Planering inför tävlingssäsongen 2022 påbörjas inom kort 

 

Utbildningskommittén 
Brittmarie Eriksson  
Kommittén har haft sitt första möte inför säsongen 2022.  
Ny utbildningsplan i något bantad version är på gång och samarbetet med 
RF SISU fortsätter. 

 

Verksamhetskommittén 
Brittmarie Eriksson 
RF SISU, SGF, Hans och Brittmarie har haft möte och kan konstatera att 
vissa neddragningar av statliga stöd väntas för säsongen 2023. Det finns 
dock fortfarande pengar att söka för innevarande säsong. Man 
diskuterade en ny samverkansmodell och en dialog är påbörjad mellan de 
olika förbunden. Inom distriktet skulle utbildningar för valberedningar 
behövas men intresset ifrån klubbarna är svagt. Detsamma gäller ” Vision 
50/50” 
 

Tävlingskommittén  
Pierre Oksanen 
En tävling återstår för säsongen och spelas kommande helg. 
Tävlingskonferensen för hela Sverige genomförs i Stockholm 9 - 10 
oktober. Därefter planeras en tävlingskonferens för distriktet den 20 
november. 



 

 

 

 

Ordförande 

Kristina Carlo 

Kristina rapporterar om ett möte 24 september med Sandra Tancred 

Fulke. Man diskuterade utbildningar för valberedningar, ordförande och 

klubbchefsträffar, ”Vision 50/50” för distriktet med mera. Nytt möte är 

planerat i januari 2022. 

 

5 Ekonomirapport 

Hans Pettersson  

Fortsatt god ekonomi i distriktet. Det prognostiserade resultatet för 2021 

är satt till ett minusresultat på 219 000 kronor. Kassörens förslag för 

budget och prognos för 2022 diskuterades och innebär bland annat att 

styrelsen förslag till höstmötet är en oförändrad avgift till distriktet på 15 kr 

 

6 Höstmötet 2021 

Handlingar till höstmötet skall vara distriktets klubbar tillhanda senast 14 

dagar innan mötet. De måste skickas senast 8 oktober. Valberedningens 

förslag väntas in. Kristina ringer ansvarig för att skynda på förslaget.  

 

 7 Golftinget 

Ett varierat och intressant program för golftinget är spikat. I dagsläget är 

52 deltagare anmälda men fylls på kontinuerligt. Ny avstämning 10 

oktober. 

 

8                Övriga frågor 

Hans påminner om en spännande IT utbildning ” Lärande i digitala 
miljöer” som genomförs 12 oktober under ledning av RF SISU. 
 
 

 

 9              Nästa möte 

                   22 oktober styrelsemöte på Ekerum kl 17.00 

  



 

 

 

10              Avslutning 

                   Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 

Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet 

 


