
 

 

 

 

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND 

Protokoll från styrelsemöte 2021-11-21  

Plats:  Teamsmöte 

Närvarande: Kristina Carlo (KC) 

                                       Hans Pettersson (HP) 

  Margareta Sparv Andersson (MSA) 

                                       Bo Johansson (BJ) 

                     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.  

Kommittén har månatliga möten med SGF gällande juniorverksamheten 

för 2022. Vardagsspel diskuteras för tourerna under sommarlovet. 

Utbildningsveckor är planerade i mars 2022 och riktar sig till ledare som 

ska jobba med ungdomar. Totalt 6 ledare i distriktet / 2 ledare per län. 

Namnförslag på tänkbara kandidater skall skickas in i slutet av 

november. En bidragsutbildning ” i konsten att söka pengar från SISU ” 

är genomförd. 

 



 

 

 
                  Regel - och Handicapkommittén  
                  Leif Lundqvist 

Inget nytt att rapportera. 
 

Juridiska kommittén  

Leif Lundqvist.  

Inget nytt att rapportera. 

 

Damkommittén 

Annika Persson.  

Inget att rapportera förrän tävlingsprogrammet är på plats. 

 

Utbildningskommittén 
Margareta Sparv Andersson  
Margareta tar inför sitt nya uppdrag kontakt med Hans Olsson och Jan 
Inge Roubert som är övriga medlemmar i kommittén 

 

Verksamhetskommittén 

Margareta Sparv Andersson 

Inget att rapportera. 

 

Tävlingskommittén  

Bo Johansson 

Tävlingskonferensen genomfördes enligt plan i Växjö lördagen 20 

november. Bo vill framföra en eloge till Pierre och tackar för ett mycket 

uppskattat och professionellt arbete inför överlämnandet. Ett tjugotal 

klubbar i distriktet deltog. Det är fortsatta svårigheter att hitta arrangörer 

till distriktets tävlingar. Detta är ett problem som ökar och i dagsläget är 

det en handfull tävlingar som fortfarande saknar klubb. 

 

Ordförande 

Kristina Carlo 

Kristina har medverkat på en SDF konferens genom RF SISU i Växjö 

tillsammans med representanter ifrån Halland och Blekinge. Konferensen 

riktade sig till alla idrotter och bestod i huvudsak av digitala föreläsningar.  

Björn Eriksson från RF berättade bland annat om oroväckande tecken 

inom idrottsrörelsen. Det finns cirka 4 miljarder kronor att fördela och att vi 

måste börja se idrotten som folkhälsa men frågan är vem som håller i 



 

 

taktpinnen – kommunen eller klubbarna?  Diskussioner fördes även kring 

ämnen som segregering, mobbning, kriminalitet inom idrotten som är 

högst aktuella.  

För information ska nämnas att RF SISU är en jätteorganisation med 800 

anställda i landet varav Småland har tillgång till 30 idrottskonsulter.  

Kristina har även medverkat på en ERFA konferens i Stockholm 

tillsammans med övriga 21 ordföranden i distrikten samt 

förbundsstyrelsen och tjänstemän i förbundet.  

Gitsystemet som snart funnits i 20 år behöver ses över och en prishöjning 

är att vänta.  

Verksamheten 2022 - 2023 diskuterades där det framkommit att 

organisation och ekonomi är allra viktigast bland klubbarna. Men att 

mycket fokus även ligger på spelupplevelse, mångfald och inkludering. 

 

5 Ekonomirapport 

Hans Pettersson.  

Budgetmaterial utskickat inför mötet. Budgeten för 2022 togs på   

höstmötet. Resultatet som beräknades till – 266 000 kr blir troligtvis 

bättre. Nu pekar resultatet på endast - 86 000 kr. Pengar finns således för 

att utveckla verksamheterna i distriktets klubbar. Styrelsen ombeds med 

att inkomma med förslag om projekt med fokus på ”idrott för alla” 

6 Golftinget 2021 

Reflektioner ifrån mötet. Programmet var väldigt uppskattat av många 

deltagare som upplevde hela arrangemanget som proffsigt. Dock vissa 

problem med ljud och ljus. Kvällens arrangemang var mycket lyckat där 

deltagarna fick representera olika länder kring middagsbordet. 

Troed Troedsson, Christian Olsson samt Jenny Hagman uppskattades 

mycket som föreläsare. I samband med framtida arrangemang bör vi 

lägga in något längre pauser i programmet för att tid ska ges till mingel 

och samkväm.  

Höstmötet på söndagen var relativt välbesökt men förvånansvärt många 

deltagare valde ändå att åka innan höstmötet. Ett förslag till nästa 

höstmöte är att förlägga det till lördagen. 

 

 

 7 Nästa styrelsemöte 



 

 

Nästa möte blir ett avstämningsmöte via teams måndagen 20 december 

kl. 19.00. 

 

Styrelsemöten 2022 

23 januari har vi möte i Växjö. 

27 februari har vi möte i Växjö.  

Alternativmöte är ett teamsmöte 22 februari kl.18.30. 

18 mars har vi möte i Växjö.  

19 mars håller vi vårmötet i Växjö. 

Förbundsmötet är den 24 april i Stockholm.  

14 maj har vi styrelsemöte med golfspel. 

 

8                Övriga frågor 

 

Leif lät meddela att han tar hand om frågorna kring dispens för körning av 

golfbilar / terrängkörningslagen som uppkommit i distriktet. Jönköping län 

har dispens. Kalmar och Kronobergs undersöks.  

Peter och Margareta tar kontakt med Evry för åtkomst av websidan och 

att tillsammans ansvara för den. 

 

 9              Avslutning 

                   Ordförande Kristina Carlo förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Peter Groning   Kristina Carlo 

Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet 

 


