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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 - 2020/2021 i SGDF 
 
Datum: 
 

Tisdagen 19 maj 2020 

Plats: Teams-möte 
  
Närvarande: 
 

Per Forsberg Blavier (ordf.), Fredrik Bengtsson, Hans 
Danielsson, Gunilla Hamel, Berndt Lundberg, Stefan Nordlöf och 
Maria Strömnes. 
Adjungerade: Maria Magnusson  
 

Frånvarande: Christina von Wachenfeldt, adj. 
  
Distribution: Ledamöterna, Revisorerna, Golfklubbarna, Svenska 

Golfförbundet, Stockholms Idrottsförbund, Juridiska Kommitténs 
ordförande, Regelkommitténs ordförande, Tävlingssektionens 
ordförande samt Valberedningens ordförande. 

 
 
§ 1 Inledning 

a. Föreslagen dagordning antogs. 
b. Maria S utsågs att föra dagens protokoll 
c. Fredrik utsågs att jämte ordf. justera dagens protokoll. 
d. Föregående protokoll godkändes. 

  
 
§ 2 Korta statusrapporter 

a. Tävlingssektionen (GH och MS) 
Seriespelet 
Status:  
Seriespel är tills vidare stoppat pga. Covid-19. Nytt besked på gång från 
SGF, de väntar på FHM:s nya rekommendationer. Vi har en plan, men vi 
avvaktar SGF:s rekommendationer. Vi ska vara beredda att snabbt fatta 
beslut på basis av detta. 
Vi diskuterade prissättningen på ett ev. kommande förkortat seriespel, tar 
med oss frågan när det blir aktuellt.  
 
Klubbtävlingar 
Väldigt olika på de klubbar som vi varit i kontakt med. Sällskapsspel i olika 
former med varierande scorekortslösningar. De flesta håller sig inom ramen 
för gällande rekommendationer från SGF och FHM. 
 
 

b. Idrottssektionen (FB)  
 
Högt tempo inom idrottssektionen och många aktiviteter på gång. Startade 
igång juniortävlingarna, SGDF Junior Challenge omgång 1, med fantastisk 
framgång ca. 280 st. ungdomar deltog.  
Golftjej mer eller mindre överfullt och golfgrabb fullt.  
Mälarö GK. ställer upp på ett fantastiskt sätt med träningsytor mm.  
Golfteam Stockholm och ett antal Collegespelare som är hemma nu ska 
tävla/träna på Salems GK. 
Stina är mycket bra och effektiv och det borgar för en bra 
träningsverksamhet. 
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Vi, Stina och Fredrik, jobbar stenhårt med ”Nu vänder Stockholm trenden” 
och nästa vecka kommer Fredrik att skicka ut en färdig skiss på konceptet. 
Det är ett levande koncept, modernt och hållbart. Vi ska jobba med film/ en 
”Youtube” kanal med vinjett, där SGDF är avsändare. Där kan det sändas 
intervjuer, träningstips, vinnarintervjuer, regelfrågor mm. 
 
 

c. Ekonomi & Kansli (BL och MM)  
 
Korttidspermitteringen 
 pga. Covid-19 är nu genomförd och vi har fått ekonomiskt stöd från 
Riksidrottsförbundet. 
  
Ny rutin för fakturering av seriespelet.  
Seriespelet är ännu inte fakturerat, och vi kommer att genomföra en ny 
rutin, nu när vi har ett klubbnummer. Huruvida anmälningsavgift ska 
korrigeras från tidigare fastställda 1000 kr/lag blir en senare fråga. 
 
Nya betalningsmöjligheter för tävling mm. till SGDF  
SGDF får klubbstatus vilket innebär att vi kan ta emot betalningar via GIT.  
 
 

§ 3 Visionsarbetet omstart (PFB/SN)   
   

 Stefan har förberett ett material som kan användas som stöd när det ska 
tas fram en enkät, som ska skickas ut till klubbarna. Målet är att SGDF ska 
få input i hur SGDF kan fungera som en typ av katalysator, för att stödja 
klubbarna i sin utveckling. Enkäten borde gå ut kring midsommar och 
Fredrik kontaktar Stefan för att jobba vidare med detta. 

 
 Här följde en bred diskussion kring vad SGDF kan bistå med och hur vi kan 

hjälpas åt för att utveckla golfen och golfklubbarna.  
  

  
 
§ 4 Övriga Frågor 
 
  50/50 projekts-mötet den 14 juni  

 Lena Lindström vill att vi skjuter på mötet till i augusti. Vi uppskattar att 
finalarbetet på projektet tar 2 till 3 tim. 

 
 Omorganisation klubbrådgivare  
 Per informerade om att det är tre nya klubbrådgivare som numera 

hanterar Stockholm.  
 
 Stockholmsidrotten  
 Per informerade vidare om att många idrottsklubbar i Stockholm har 

ekonomiska problem. Våra klubbar mår däremot bra och vi är lyckligt 
lottade som har och har haft möjlighet att vara aktiva. Från 1 jan. till 8 
maj har det registrerats 1,6 milj. ronder i Sverige, det är en ökning med 
54% från föregående år. Medlemsökningen är 3,5% och ökar för varje 
vecka.  
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 Lokala regler  
 Per påminner vidare om att samtliga klubbar ska skicka in sina lokala 

regler. 
 
 SM-veckan  
 SM-veckan bör följas upp eftersom den är framflyttad till 2021. Hur flyttas 

övriga planerade SM-veckor, 2022, 2023 etc.? 
 
 
§ 5 Kommande möten 

 
 

a. Styrelsegolf sön 14 jun, Kungliga Drottningholms GK 
b. Planeringskonferens  

+ styrelsemöte 4  lör.-sön. 22-23 aug. Rosersbergs Slott 
c. GDF-konferens fre.-sön.16-18 aug. Gävle 
d. SGDF Kanonmästerskap lör.12 sep  
e. Styrelsemöte 5 tis.13 okt 
f. SGDF Tema-/Ordf.-/Höstmöte lör.24 okt 
g. Styrelsemöte 6 + middag tors.17 dec 

 
  

§ 6      Avslutning 
 
                    Ordförande tackar för idag och avslutar mötet  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet: Justeras: 
 
 
 
Maria Strömnes Per Forsberg Blavier Fredrik Bengtsson

  


