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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 - 2020/2021 i SGDF 
 
 
Datum: 
 

Lördagen den 22 augusti 2020 

Plats: Rosersbergs Slott 
  
Närvarande: 
 

Per Forsberg Blavier (ordf), Fredrik Bengtsson, Gunilla Hamel, 
Stefan Nordlöf och Maria Strömnes. 
Adjungerade: Maria Magnusson och Christina (Stina) von 
Wachenfeldt 
 

Frånvarande: Hans Danielsson, Berndt Lundberg 
  
Distribution: Ledamöterna, Revisorerna, Golfklubbarna, Svenska 

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

 
 
§ 1 Inledning 

a) Dagordningen omfattade punkterna: 
 
- Seriespel 2021 
- Nu vänder Stockholm trenden 
- Strategi & vision, resultatredovisning enkät 
- SGDF framtida organisation 
 

b) Stefan och Maria utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
 
§ 2 Dagens frågor 
 

Seriespel 2021 
Styrelsen utgår från att det uppskjutna seriespelet -20 kan genomföras enligt 
plan. Inbjudan etc skickas ut som tidigare. Oförändrade avgifter. 
 
Diskuterades utreda om underlag finns för seriespel med hcp. Maria S och 
Maria M inhämtar erfarenheter från Göteborgs GDF. 
 
Nu vänder Stockholm trenden 
Stina och Fredrik presenterade lanseringen av programmet ”Nu vänder 
Stockholm trenden” med det övergripande målet att golf som idrott för barn 
och ungdomar ska växa och vara en sport med både motion och tävling.  
 
Alla styrelseledamöter och funktionärer inom SGDF uppmanas att sprida 
informationen kring programmet. 
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Strategi & Vision, enkät 
Presentation av resultatet av den i våras genomförda enkäten. 
 
Styrelsen fastställde den i november 2019, beslutade visionen. 
 
Förbättra för klubbarna genom att engagera och inspirera 
 
Styrelsen beslöt att visionen ska presenteras och publiceras, bl a på hemsidan. 
 
Värdegrunden är: 

 
- SGDF stimulerar till samarbete mellan klubbarna 
- Vi är proaktiva, utvecklar kontinuerligt vår organisation och bedriver 

vår verksamhet med framsynthet och initiativförmåga. 
- Vi arbetar mot gemensamma mål som fastställs av distriktets klubbar 

och av SGDFs och SGF demokratiska organ. 
- Vi är lyhörda för klubbarnas behov. 

 
SGDFs nya värdeord är: 
 

- Engagemang 
- Kompetens  
- Samverkan 
- Katalysator 

 
 

SGDFs strategi är: 
 
Vi satsar på kvalitet, inkludering och jämställdhet i allt vi gör. Vi bidrar till 
klubbarnas utveckling genom utbildning och kunskapsförmedling. 
 
Långsiktiga mål: 
 
Bredda dialogen med fler personer på klubbarna 
Flest juniorer på rankinglistorna bland distrikten i Sverige 
65% av klubbarna ska delta i våra aktiviteter 
Minst 2 erfarenhetsmöten per år 
Stötta klubbarna i att skapa välmående golfanläggning, gemensamt med SGF 
 
Kommunikation: 
Styrelsen beslutade engagera extern konsult för stöd i framtagandet av mallar 
och kommunikationsplan. Styrelsen uppdrog åt Gunilla att söka efter lämplig 
konsult 

 
SGDF framtida organisation 
Diskussion kring SGDF framtida organisation för att bättre passa 
verksamhetens behov. Arbetet fortsätter genom produktion av 
befattningsbeskrivningar. Gunilla tar fram mall. 
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§ 3 Kommande möten 
 

a. GDF-konferens fre-sön 16-18 aug, On-line  
b. SGDF Kanonmästerskap lör 12 sep 
c. Styrelsemöte 5 tis 13 okt 
d. SGDF Tema-/Ordf-/Höstmöte lör 24 okt  
e. Styrelsemöte 6 + middag tor 17 dec 

 
Styrelsen diskuterade huruvida höstmötet kan genomföras, m h t rådande 
restriktioner och smittskydd. Noterades att höstmöte måste genomföras då 
ledamöterna till juridiska kommittén ska väljas.  
 
 
 
 
 

Vid protokollet: Justeras: 
 
 
 
Gunilla Hamel Stefan Nordlöf Maria Strömnes 


