Stockholms Golfförbund
Vågsjö Gård
187 69 Täby

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2-2018/2019 i SGDF
Datum:

Måndagen den 16 april 2018

Plats:

Arninge Golfklubb

Närvarande:

Kristina Neimert Carne (ordf), Hans Danielsson, Gunilla Hamel,
Berndt Lundberg och Nadja Vigert.
Adjungerad: Maria Magnusson

Frånvarande:

Per Forsberg och Michael Lundquist.

Distribution:

Ledamöterna, Revisorerna, Golfklubbarna, Svenska Golfförbundet,
Stockholms Idrottsförbund, Juridiska Kommitténs ordförande,
Regelkommitténs ordförande samt Valberedningens ordförande.

§1

Inledning

§2

Rapporter

a. Föreslagen dagordning antogs.
b. Nadja utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
c. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

a. Tävlingssektionen (NV)
Seriespelet
Spelprogrammet för damer och herrar är satt.
Totalt 112 damlag och 239 herrlag – i stort sett samma som förra året.
Lagledarmöte hölls som förra året på Hotel Anglais och lockade drygt 100
deltagare. Förbundsordförande Maria Möller var inbjuden och höll en mycket
bra information på mötet. Mycket positiv feedback för arrangemanget!
DM-Dam & Herr

Arrangör till DM saknas ännu. NV föreslår att vi går ut med en förfrågan till
Stockholms golfklubbar med önskemål att någon klubb tar sig an denna tävling.
Ersättning till arrangerande klubb föreslås vara 10.000 kr.
Frågan om när DM ska genomföras får kopplas till blivande arrangör, men med tanke
på att fjolårets DM fick ställas in pga för få anmälda, är det viktigt att hitta speldatum
då tillräckligt många kan lockas.
Tävlingsbestämmelser för DM bör utformas och läggas upp på hemsidan.
Nationella damdagar

I nuläget sexton nationella damdagar planerade i distriktet! Över hela säsongen – från
17 maj till 5 september.
Riktlinjerna för tävlingsbestämmelser vid Nationella Damdagar på vår hemsida bör ses
över. T ex så att de även inkluderar spelare med plushandicap.
b. Idrottssektionen (ML);
ML var sjuk, men skrev per mail inför mötet:
”Inget speciellt att rapportera mer än att Golftjej kommit igång med
säsongen i Ullnahallen, samt att Golfteamet var tvungna att boka av sin
första utomhus helgträff pga frost och stängd bana.
Tävlingssäsongen är i gång i södra Sverige och om 3 veckor så startar
Teen Tour”.
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c. Ekonomi & Kansli (BL & MM);
Utbetalning till klubbar som arrangerat juniortävlingar enligt beslut på
årsmötet har gjorts.
Fakturering av medlemsavgifter till distriktets klubbar är gjord.
Kvarstår att fakturera klubbarna för anmälda lag till SGDFs seriespel.
d. Vision 50/50 (GH)
Vi har nu fått bekräftelse på att SGDFs styrelse antagits till årets
utbildningsprogram för Vision 50/50. Lena Lindström SGF håller i
utbildningen.
För vår del börjar det med en Workshop mån 4 juni kl 18 i SGFs lokaler.
e. Utbildning (HD)
Regelkommittén har genomfört TLR2-kurs och DD-konferens inför
säsongen 2018.
Utbildningsinsatser inför regeländringarna till säsongen 2019 är beroende
av det arbete som görs centralt av SGF m fl. Planeringen inom SGDFs
regelkommitté ser idag ut så här:
• Utbildning av distriktets DD och TD planeras till sent hösten 2018.
• För nya distrikts- och klubbdomare planeras utbildning första halvan
kvartal 1 2019
• Utbildning för distriktets klubbar planeras för andra halvan av
kvartal 1 2019. Kostnader för dessa utbildningar tas fram
tillsammans med SGDFs kansli.
• Ett stort möte för distriktets klubbar med genomgång av nya
Reglerna samt Spel- och Tävlingshandboken planeras till våren
2019. Kanske kombinera med seriespelsmötet.
HD ingår nu även i SGDFs regelkommitté.
f. Kontakt med distriktets klubbar
KNC har planerat in en kontakt med Lena Lindström, klubbrådgivare på
SGF. Syftar till att få input från henne avs klubbarnas behov samt ge idéer
om ev samarbeten.
HD har haft ett möte med styrelse och ledning på Nacka GK.
Klubbens företrädare var genomgående oklara över vad SGDF jobbar med.
Huvuddelen av mötet ägnades därför åt en rejäl genomgång av detta
utifrån vår verksamhetsplan för 2018. Kontakten är skapad, vi är satta på
kartan och kommer förhoppningsvis att ses som en naturlig resurs för dem
framöver.

§3

SGF:s Förbundsmöte 21-22 april (KNC)

§4

Golfens Dag lördag 26 maj

§5

Möteskalender och demokratiprocessen klubb och distrikt
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att nå rätt målgrupp vid utskick. Vidare att få fler klubbar att delta i distriktets
arbete på ordförandemöten och andra sammanhang.
Beslutades att vi ska gå igenom och uppdatera klubbansvarslistan.
Vi i styrelsen uppmanas åter igen att kontakta o bjuda in oss till våra resp
klubbar. Berätta vad SGDF gör. Få ökad kännedom om klubbarnas situation
och utmaningar. Fånga upp behov och önskemål för ev insatser.
Temakonferensen tidigareläggs. För att ge ett utökat utrymme för klubbarnas
företrädare och en förbättrad demokratiprocess beslutades att vi tidigarelägger
årets Temakonferens med cirka en månad. Den flyttas till lördag 20 oktober.

§6

Övriga frågor

Kommunkontakter
Göteborgs golfförbund genomförde under 2017 möten med politikerna i
samtliga kommuner inom sitt distrikt. Syftet var att presentera förtjänsterna
med vår idrott och därmed tjäna som draghjälp åt distriktets klubbar.
Kontakterna föll mycket väl ut. Och förutom deras berättelse från
distriktsträffen i GBG, så finns en artikel om detta i senaste numret av
Golfnyttan.
Kommunkontakt kan vara ett tänkbart ämne för Temakonferensen i höst.
Vilka intresseområden kan identifieras och vad behandlas av olika instanser,
SGF – SGDF – klubbarna.
SGDF 60 år 2019 (mars)
Nästa år fyller SGDF 60 år, vilket är ett bra tillfälle för att förtäta kontakterna
med våra klubbar.
Visserligen långt kvar, men det kan vara dags för funderingar på upplägg och
ev festligheter. GH tog upp idén med en jubileumsbok och åtog sig att jobba
vidare med den saken.
GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s nya regelverk för
behandling och skydd av persondata, vilket bl a berör GIT, och kommer att
ersätta PUL.
Kan vara ett tänkbart ämne att ha med i SGDFs kursutbud. Per Forsberg
tänkbar kursledare.

§7

Kommande möten

a. SGF:s förbundsmöte
sön 22 apr
b. Styrelsemöte 3
tis 22 maj
c. Distriktsträff i Skåne
lör-sön 11-12 aug
+ styrelsemöte 4
d. GDF-konferens
fre-sön 24-26 sep
e. Planeringskonferens
tis 11 sep
f. SGDF-golf & möte för våra funk fre 28 sep
g. SGDF Temakonferens
lör 20 okt

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Danielsson

Kristina Neimert Carne
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