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Protokoll nr 5  
Styrelsemöte SGDF torsdag den 14 oktober 2021  
  
Närvarande: Per Forsberg Blavier, Berndt Lundberg, Gunilla Hamel, Hans Danielsson, 
Fredrik Bengtsson, Susanne Thorell, Lotta Hager, Maria Strömnes  
Maria Magnusson, Christina Wachenfeldt (adjungerade)  
  
Frånvarande: Stefan Nordlöf  
  
1. Formalia  
a) Ordf. öppnade mötet och hälsade alla välkomna  
b) Maria S utsågs att föra dagens protokoll  
c) Susanne och Fredrik utsågs att jämte ordf. justera dagens protokoll  
d) Dagordningen godkändes  
e) Det konstaterades att inga motioner från klubbarna inkommit  
  
2. Korta statusrapporter gällande golfåret 2021  
a) Sektion Senior har haft en bra avslutning i och med seriespelets final 
som spelades på Haninge Strands GK. Nu ska vi inom kort sätta startdatum för 2022. Vi 
diskuterade även kring ett seriespel i mixat lag. Per kollar med SGF om det möjligen 
finns en mall/exempel. Susanne, Lotta och Maria S. jobbar vidare med frågan.  
 
b) Sektion junior har just avslutat uteaktivitetsperioden och våra stockholmsungdomar 
har presterat mycket bra den här säsongen. Nu startar vinter-träningen inom kort. Det 
finns ingen tävlingsstatistik framtagen, men vi ser en tydlig uppgång för “Minitouren”. 
Bra med mindre tävlingar och oftare.   
Träningsgrupperna har fungerat riktigt bra, men nu behövs en vitamininjektion.  Det 
behövs alltså en uppryckning, en form av agenda/kalender vid 
planering av träningar. Även för “Golftjej & Golfgrabb” måste vi vässa 
vår uppfinningsrikedom gällande upplägget, fler heldagsträffar t.ex.  
Vi har jobbat efter tydliga uttagskriterier till förberedande landslagsläger med SGF  
13–15 år “Super Camp-läger”, det är viktigt inför den typen av uttagning.   
Just nu förbereder vi inför “Nu Vänder Stockholm Trenden” på Lidingö den 13/11, som 
vänder sig till ledare och tränare på golfklubbarna.   
  
c) Ekonomin ser mycket bra ut, vilket ger oss möjligheter att vara med och bidra med 
bra saker. 
 
d) Golfens SM-vecka ska anordnas av SGDF 2023. Gunilla och Hans har haft ett 
inledande och mycketgivande möte med Örebros Golfförbund. De hade förberett en 
innehållsrik presentation där de delar med sig av sina erfarenheter från årets SM-
vecka.   
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e) Utbildning, våra utbildningar har dragit fler deltagare i år än tidigare. Det har varit 
framgångsrikt med utbildningar via Zoom. Den personliga kontakten går om intet, men 
det ska vi försöka ändra på inför kommande utbildningar. Kursprogrammet kommer 
att byggas ut redan i höst och under 2022. Vi kompletterar innehållet i Regelkurser, 
Tävlingsledarkurser och Domarkurser. Eventuellt behövs en tävlingsledarkurs “light” 
inför minitouren. Hans kan ev. sy ihop en kortare utbildning till våren 2022.  
  
3.  Policys  
a) Code of Conduct  
SGDF har arbetat fram en tydlig uppförandekod. Styrelsen tog idag, 14-10-2021 ett 
enhälligt beslut att införa denna “Code of Conduct”, vårt sätt att arbeta och förhålla 
oss till varandra framöver. Vi kommunicerar detta via vår hemsida och till samtliga som 
engagerar sig och arbetar i SGDF’s verksamhet.  
 
b) Inköpspolicy  
SGDF styrelse tog beslut 14-10-2021 kring en inköpspolicy, tydliga riktlinjer för 
inköp. Kommuniceras via hemsidan.   
  
4.  Temakonferensen “Hållbarhet” 11 november  
Agendan kommer att innehålla följande punkter: Klimatförändringar och hur de 
påverkar våra golfbanor bl.a., Geo.Certifiering, SGDF’s verksamhet, övriga inskickade 
frågor samt SGDF’s valberedning.   
  
5.  Motion Sanktionsförslag mot klubbar som sällan/aldrig arrangerar 

tävlingar.  
Motionen bordlades efter diskussion, och tas upp igen på extramöte 3 nov. via Teams  
  
  
6.  Inför möten med klubbarna  
Per presenterade det bildspel som är framtaget inför våra besök på klubbarna 
framöver.  
  
7.  Avslutning  
Ordf. tackar och avslutar mötet  
 
  
Vid protokollet:  
Maria Strömnes  
  
Justeras:   
  
Susanne Thorell    Fredrik Bengtsson       Per Forsberg Blavier 
 
 


