Inbjudan

Golfkonferens

Inbjudan till Golfkonferens med efterföljande Höstmöte
I samband med vårt Höstmöte har vi nöjet att inbjuda till en konferens för klubbarna i Småland. Vi
hoppas kunna inspirera ordföranden, styrelseledamöter, klubbchefer, övriga anställda samt ideella
ledare inför säsongen 2023.
Datum

Lördagen den 22 oktober 2022

Plats

Quality Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö

Program

Bifogas.

Avgift

200 kr/klubb vilket inkluderar en eller flera deltagare från samma klubb.
Deltagaravgiften (förmiddagens program) betalas i förskott till Smålands
Golfförbund, BG 5681–6457.
Vid deltagande endast på Höstmötet (ej lunch) utgår ingen avgift.

Anmälan

Välkommen med din anmälan till förmiddagspasset senast 2 oktober på länken
eller QR-koden nedan
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1652961
Ingen anmälan krävs till deltagande på Höstmötet där kallelse har skickats ut
tidigare och separat.

Kursledare

Kristina Carlo, ordförande Smålands Golfförbund, 070 - 694 84 63,
kristina.carlo@gmail.com

Frågor/info

Kristina Carlo, 070 - 694 84 63 eller kristina.carlo@gmail.com

Varmt välkomna!

Smålands Golfförbund
Kristina Carlo
Arr nr:1652961/718:006

Program
09.00-09.30

Samling. Kaffe/te och fralla

09.30-10.00

Information från Distriktet
Aktuellt och nytt från våra kommittéer och verksamhetsområden.

10.00-10.15

Miljöpris
Svante Gustafson, ordförande i Loftahammars GK, berättar kort om
varför klubben fått SGF:s stora Natur- och miljöpris.

10.15-11.00

Aktuellt från golfåret 2022
SGF:s rådgivningskonsulter berättar om utvecklingen av golfåret 2022
och hur framtiden ser ut.

11.00-11.15

Förfriskningar

11.15-12.45

Tillsammans är vi starka
Inspirationsföreläsning av Magnus Carlsson, som
talar om teamets roll för golfklubbens utveckling
som kan stimulera till nya tankar och skapa
intressanta diskussioner. Eller ger välkommen
energi i vardagen.
Magnus arbetar med att inspirera människor! Han tränar ledare, chefer,
medarbetare, grupper och team genom att coacha, motivera, bygga och
utveckla människor inom organisation och näringsliv i alla möjliga
branscher. Han har arbetat inom HV71 sedan 28 år tillbaka i både motgång
och framgångstider. Tidigare som fyscoach och mental coach. Med SHL-laget
har han varit med och vunnit SM guld; -04, -08, -10 och april 2017. Magnus
vill och kan göra skillnad. Resan börjar med dig, här och nu!

12.45

Lunch

13.30

Smålands Golfförbunds Höstmöte enligt tidigare utsänd kallelse

