
Smålands Golfförbund

Protokoll styrelsemöte 2017-10-20

Plats: Växjö Quality Hotel Royal Corner

Närvarande: Kristina Carlo, Hans Pettersson, Brittmarie Eriksson,

Leif Lundqvist, Annika Persson

Förhinder: Pierre Oksanen, Hans Ohlsson

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

§3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkomna skrivelser

§ 5.  RAPPORTER

Regel & Handicap kommittén

Domarnas ERFA hölls första helgen i oktober.
Planeringen för 2018 kommer att tas fram vid kommittémöte i början av 2018.
Troligen kommer inga regelkurser att hållas under våren eftersom det kommer nya regler
2019.
Vi kommer som vanligt att erbjuda klubbarna regelkurser, regelvandring, TLR utbildningar,
hjälp med banmarkeringar mm.



Juridiska kommittén

Inga aktiviteter

Tävlingskommittén

Tävlingskonferens den 18 november i Växjö. Planering av nästa säsongs tävlingar.

Juniorkommittén

Har haft möte med Johanna Eriksson. Syfte med mötet avsåg Svensk Juniorutveckling enligt
nedanstående punkter.
- Fakta
- Samverkan mellan klubb, distrikt och SGF, förbättring av samsyn och målbeskrivning
- Golfäventyret Cup
- Tävlingstrappan
- Golfäventyrets ledarutbildning GL1
- Uppföljning av juniorutveckling i distriktet

I samband med SGF:s omorganisation kommer juniorkonsultenterna att försvinna till nästa år

Damkommittén

Damledarträffen ägde rum i Wiredaholm den 13 september. 28 deltagare utvärderade årets
säsong och hade erfarenhetsutbyte. Minnesanteckningar från mötet finns på Smålands
golfförbunds hemsida.

Årets damtour har haft 450 starter. Finalspelet gick på Wiredaholm G&C. Vinnarna kommer
att spela i nästa års Landskapskamp.

Nästa år kommer Damtouren att marknadsföras ännu mer så att den är känd på alla klubbar.
Till nästa säsong ska vi ta fram en affisch att skicka ut till klubbarna. Vid deltävlingarna
betalar alla deltagare en greenfee som de senaste 7 åren har varit 150 kr. Från och med nästa
år blir avgiften 200 kr, d v s samma som greenfeebiljetterna.

Utbildningskommittén

Fokus nu på det utbildningsprogram som presenteras på Golfkonferensen 21 oktober. Utbildning i GIT
Tävling klar för genomförande månadsskiftet januari/februari. Närmare presentation av totala
kursutbudet kommer när datum är fastställda.

Ordförande

Ordförande Kristina Carlo deltog i domarnas ERFA möte. Ett givande och intressant möte.

§ 6 EKONOMISK RAPPORT

Kassör Hans Pettersson lämnade en ekonomisk rapport. Ekonomin följer utlagd avseende intäkter,
kostnader och resultat. Bugdet för 2018 genomgicks som i sin tur skall beslutas på kommande
höstmöte.



§ 7. HÖSTMÖTET

Programpunkterna på höstmötet gicks igenom och förbereddes.

§ 8. HEMSIDA

Vid nästa möte den 19 november kommer styrelsen att arbeta med hemsidan.

§ 9. NÄSTA STYRELSE MÖTE

Nästa möte äger rum den 19 november kl 10.

§ 10.    ÖVRIGA FRÅGOR

Erfarenheter från årets SM bör dokumenteras. SM-gruppen gör detta.

Deltagarantalet vid höstmötet diskuterades. Till golfkonferens är 40 män och 9 kvinnor
anmälda, av dessa är 3 kvinnor från SGF och 3 från distriktet.

§ 11.  AVSLUTNING

Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.

sekreterare ordförande

Annika Persson Kristina Carlo


