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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3-2018/2019 i SGDF
Datum:

Tisdagen den 22 maj 2018

Plats:

Djursholms Golfklubb

Närvarande:

Kristina Neimert Carne (ordf), Hans Danielsson, Per Forsberg,
Berndt Lundberg, Michael Lundquist och Nadja Vigert.
Adjungerad: Sonja Andriakena från valberedningen och
Maria Magnusson

Frånvarande:

Gunilla Hamel

Distribution:

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

§1

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

§2

Rapporter
a. Tävlingssektionen (NV)
Seriespelet
Seriespelet för damer och herrar är igång och i år har det varit betydligt
färre frågor och funderingar som kommit oss till kännedom än föregående
år. Ett informativt lagledarmöte och en fantastiskt fin folder med vanligaste
frågorna har med största sannolikhet hjälpt till!
DM
Ingen klubb är presumtiv för stora DM ännu. NV jobbar vidare med att hitta
en arrangerande klubb.
Nationella damdagar
Här behöver vi uppdatera informationen på hemsidan från 0 hcp till +8 hcp,
i övrigt kommer det in anmälningar.
En fråga angående tävlingsbestämmelser och röd eller blå tee hade dykt
upp. Fastställdes att det är upp till arrangerande klubb att bestämma
aktuella tävlingsbestämmelser och att ange dem i inbjudan.

b. Idrottssektionen (ML)
Tävlingssäsongen är igång för 2018 och en ganska intensiv period med
många ledare, domare och ideella där fokus ligger på att få allt att funka
Viss diskussion om planering inför tävlingssäsongen 2019 har redan startat
och vi behöver ta en titt på hur vi skall kunna lägga ut juniortävlingar. En
av effekterna av färre juniorer inom golfen och fler klubbar som inte
bedriver bred och strukturerad juniorträning är att de klubbarna är mindre
intresserade av att ta tävlingar. Detta måste vi hantera.
Golfteam Stockholm har haft sitt sista läger (av tre) i början av maj och har
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en träff kvar innan tävlingssäsongen drar igång. Vi har haft lite diskussioner
de senaste åren när det gäller prioritering av högkvalitativa träningsläger
eller spela en tidig, mindre JMI tävling och vad som bygger utveckling på
lång sikt och inte korta rankingmål. I augusti så påbörjas ansökningstiden
för nästa kull GTS.
Breddverksamheten
Golftjej STHLM är igång med utomhus säsongen och hade Stora Tjejträffen
på Åkersberga den 20 Maj som lockade sugna tjejer. Nu hoppas vi att
många tjejer hittar till tävlingsarenan under sommaren och GT övriga
sommaraktiviteter.
Golfgrabb STHLM har haft ett liten uppehåll men har i juni 3 st
trainingscamps på Mälarö, Söderby och Jarlabanke och där 48 platser finns
till varje tillfälle och först till kvarn.
Handigolfen.
Mälartouren, ett initiativ av Hässelby GK och två andra klubbar, hade sin
första tävling på Hässelby i helgen med ett bra startfält och en hemmaseger
i 18-hålsklassen också. SGDF och Handiteam STHLM hjälper till med
framför allt finansiering av denna tävling
c. Ekonomi & Kansli (BL & MM)
Ingela Berglund kommer att vara långtidssjukskriven under sommaren och
hösten. Vi hoppas att hon kan komma tillbaka i tjänst så snart som möjligt.
All fakturering till distriktets klubbar avseende medlemsavgifter och
anmälda lag till SGDFs seriespel är gjord.
d. Vision 50/50 (GH)
Hela styrelsen träffas den 4 juni kl 18 i SGFs lokaler i Skanstull för en
introducerande workshop som leds av Lena Lindström. Var och en ska då ha
med sig egen dator alternativt läsplatta. MM skickar kallelse.
e. Utbildning (HD)
På möte i Regelkommittén 2018-05-21, skissades på följande
utbildningspaket avs de nya reglerna 2019
Den nya regelboken på svenska beräknas vara klar i slutet aug/början sep
2018. Regelkommittén kommer då att hålla sitt nästa möte och
förhoppningsvis kunna fastställa aktiviteter och planer för kommande
regelutbildningar. Så här ser planerna ut per idag
• 20-21 okt, under förbundsdomarkonferensen kommer SGDFs
regelkommittés fyra medlemmar att utbildas, ”train the trainers”,
för att kunna köra följande steg.(Obs datum kolliderar med SGDFs
tidigarelagda Temakonferens)
• Slutet nov 2018. Utbildning av distriktets DD och TD, cirka 30 st
• Slutet jan 2019. Ett stort möte för distriktets klubbfunktionärer och
klubbdomare, beräknas till cirka 150 st. Genomgång av nya
reglerna samt Spel- och tävlingshandbok.
Plats, Bosön el dyl, vilken bör bokas upp inom kort och budget för
detta fastställas.
• I samband med info om seriespel 2019 läggs också in ett särskilt
informationspass för närvarande lagkaptener.
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•

Utbildning ute på distriktets klubbar kan genomföras därefter. Kan
göras av klubbdomare som deltagit ovan, men förstärkning kan
erhållas av DD och TD.

En ambition är att vår hemsidesinformation om utbildning ska
kompletteras. T ex genom hänvisningar till kursutbud inom SGF och SISU
som kan riktas till olika målgrupper i våra klubbar. Tänkbara ämnen är
banskötsel för bankommittéer, GEO-certifiering, styrelsearbete inom golfen
etc.
f.

§3

Kontakt med distriktets klubbar
En översyn av vårt dokument över klubbar och kontaktansvar behöver
göras.
KNC önskar att vi även tar fram ett gemensamt dokument med
frågeställningar till klubbarna. Därmed kan kontaktarbetet underlättas och
alla har samma utgångspunkt inför sina kontakter.
Viktigt att vi alla tar våra tilldelade kontakter så att vi kan få underlag inför
höstens verksamhetsplanering.

Sonja Andrakina från valberedningen
Sonja presenterade sig och valberedningens uppdrag som handlar om att stötta
SGDF med kompetenser som behövs i styrelsen.
Viktigt att valberedningen har en kontinuerlig samverkan med styrelsen, t ex
genom deltagande på styrelsemöten, för att vara så välinformerad som möjligt.

§4

GDPR
Fr o m 25 juni gäller nya regelverk för säkerhets- och sekretesshantering inom
allt arbete med personuppgifter inom EU. Förutom alla företag och
myndigheter, berörs även idrottsrörelsen på alla nivåer. Alltså såväl SGF, SGDF
som alla golfklubbar. Generella riktlinjer har gått ut centralt, men mycket
arbete måste göras lokalt.
PF som arbetat/arbetar med dessa frågor civilt, har jobbat med MM för att
säkerställa hanteringen inom SGDF.
De kommer att ta fram en policy för personuppgiftsbehandling, vilken kommer
att anslås på SGDFs hemsida.

§5

Golfens Dag lördag 26 maj
Annonsering på Facebook har genomförts av SGF. Över 20.000 har på detta
sätt erhållit information.

§5

Temakonferens 20 oktober
PF och GH bildar tillsammans med KNC projektgrupp för planering av innehåll,
där ett tänkbart område kan vara kommunkontakter.
MM tar de praktiska frågorna.
SGF kan inbjudas avs golfens framtidsfrågor och med presentation av
klubbrådgivarna.

§6

Övriga frågor
--
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§7

Kommande möten
a. Introduktionsmöte Vision 50/50
b. Distriktsträff i Skåne
+ styrelsemöte nr 4
c. GDF-konferens
d. Planeringskonferens
e. SGDF-golf & möte för våra funk
f. SGDF Temakonferens

mån 4 jun
lör-sön 11-12 aug
fre-sön 24-26 sep
tis 11 sep
fre 28 sep
lör 20 okt

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Danielsson

Kristina Neimert Carne
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