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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4-2022 i SGDF 
 
Datum: 
 

Torsdagen den 7 september maj 2022 

Plats: Elite Carolina Towers 
  
Närvarande: 
 

Per Forsberg Blavier, Lotta Hager, Fredrik Bengtsson 
Gunilla Hamel, Stefan Nordlöf, Hans Danielsson, Maria 
Strömnes, Susanne Thorell, Maria Magnusson (adjungerad) 
 
 
 
 

Frånvarande: Christina von Wachenfeld (adjungerande) 
  
Distribution: Ledamöterna, Revisorerna, Golfklubbarna, Svenska 

Golfförbundet, Stockholms Idrottsförbund, Juridiska Kommitténs 
ordförande, Regelkommitténs ordförande, Distriktsredaktör 
Svensk Golf samt Valberedningens ordförande. 

 
Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. 
 
Dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 
 
Föregående protokoll 
Godkändes och justerat 
 
Val av justerare 
Gunilla Hamel och Hans Danielsson utsågs att jämte Ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 
Formalia 
Genomgång av kalendarium. 
 
Kalendarium justerat i Teams 
 

 
 
Korta statusrapporter 
Sektion Senior (ST) 
Slutspel på Lindö denna vecka 
Långsamt spel i vissa kategorier hur hanterar vi det 
Lagkaptens informationsmöte i slutet i mitten på mars för att motverka långsamt 
spel att synka med regelinformation. Claes Grönberg som talare 
TKO möte med Bengt och Fredrik-tävlingsutlägg en utmaning 
50/50 tävling har mottagits väl så vi skapar en ny tävling som presenteras på 
höstmöte. Möten med distriktets 50/50 klubbar för att skapa spelplatser 
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Sektion Junior (FB) 
Sammanfattar årets säsong färre tävlande generellt 
Ny tävlingstrappa Teen tour 
Nu vänder Stockholm trenden fortsätter enligt plan 
Tränarforum fungerar väl 
Sommarläger fungerar bra 
Fokus på minitouren som fungerat väl 
Klustermöten har skapat vissa samarbeten 
Vi marknadsför. Nu vänder Stockholm trenden  
Organisationsförändring FB söker ideell ersättare  
Två medarbetare lämnar sina nuvarande uppdrag, en ersättare har vi 
Stina och Stefan arbetar med Vintertouren (Slaget om Sverige) 
 
 
Ekonomi & Kansli (MS) 
75% av åretsintäkterna är på konto 
Ett visst budgetöverskott råder 
SGDF ska skriva en motion gällande ersättningsnivåer från SGF 
 
 
SM-veckan 2023 (GH) 
Presentation från klubbarna är klart 
Bildmaterial kommer att utvecklas 
Tour appen är nu klar  
Möte med SGF:s sponsorer skall genomföras för priser 
Reservplan skapas om vintern blir utmanande i vårt distrikt 
 
Utbildning (HD)  
Regelkommitté möte genomfört. 
Vårt utbildningspaket kommer att genomföras såsom föregående år, dock får 
regelkurserna vänta till efter årsskiftet, eftersom ny regelboklanseras då. 
Vår domargrupp har utökats och föryngrats något. Rekrytering fortsätter 
kontinuerligt 
ERFA möte för TD och domare inklusive information om nya reglerna planerat till 
november  
Förslag kom om att skapa förbättrad marknadsföring via film på hemsida. 
Arbetsbeskrivning avseende DD, arbete pågår 
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ERFA träffar (LH) 
Inbjudan har skickats på remiss 
 
Summering ERFA möte 2022 (PFB) 
Genomgång av medlemsläge 
Genomgång av mallstadgar 
Diskussion om utmaningen inom golftjejer 
Ungdomarna vill träna men inte tävla 
Distriktsorganisation diskuterades  
En åldrande domarkår är en utmaning 
Vi ger SGF nyttjande rätt till koden för vår hemsida för att underlätta för andra 
distrikt att modernisera sina hemsidor 
 
 
Övriga frågor 
 
Tävlingsutlägg 
Vidare utveckling av projektledning skickad till Projektledare så fokus blir på 
motionen 
 
TKO konferans 
Susanne deltager  
 
3 D konferans 
Distriktets roll WS skapas av PFB 
Motionen  
Utöka samarbetet mellan distrikten inom idrottsutbytet 
 
 
 
 
 
Nästa möte  
 
3 D möte 17-18 september Styrelsen 
Ledningsgruppsmöte 5 18 september Styrelsen 
Ledningsgruppsmöte 6 11 oktober /SGK Styrelsen 
  
 
 
 
 
 
Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: Stefan Nordlöf  
 
Justeras: Gunilla Hamel, Hans Danielsson, Per Forsberg Blavier 
 


