Stockholms Golfförbund
Vågsjö Gård
187 69 Täby
Sida 1

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4-2018/2019 i SGDF
Datum:

Söndagen den 12 augusti 2018

Plats:

Lydinge Golfklubb i Skåne

Närvarande:

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

Frånvarande:

Michael Lundquist

Distribution:

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

§1

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

§2

Rapporter
a. Tävlingssektionen (NV)
-Tävlingsverksamheten med seriespel och Nationella damdagar rullar nu
enligt plan.
-DM inställt pga för litet intresse. Däremot har DM för ålderskategorier
genomförts.
-NV anmälde behov av att utöka tävlingskommittén. Idag består TK av 3
personer. Föreslogs att vi tar hjälp av Valberedningen för detta.
b. Idrottssektionen (ML)
-Även idrottssektionens verksamhet rullar på. När det gäller deltagarantal
bland juniorer märks en klar minskning på flicksidan, såväl gällande
tävlingar som Golftjej Stockholm.
-Triangelmötet Stockholm-Göteborg-Skåne förbereds.
-Återväxt på ledarsidan OK.
c. Ekonomi & Kansli (BL & MM)
BL anar att det ekonomiska utfallet även i år kommer att visa ett stort
överskott. Saken tas upp i budgetprocessen under planeringsmötet i
september.
Ingela kommer troligen att vara sjukskriven resten av året. MM har haft
kontakt med Johanna Holmberg som förhoppningsvis kan hjälpa till
någon/några dagar i veckan under hösten, t ex med temakonferensen.
d. Vision 50/50 (GH)
Inbjudan till kommande Vision 50/50-arbete har kommit och det startar 5/9
kl 18 på Scandic Järva Krog. De flesta i styrelse/kansli (hög tid för
återstående) har kommit igång med de förberedande arbetsövningarna
inför seminariet. ”Spaningarna” kommer för vår del att avse dels SGDF,
dels den egna klubben.
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Vi behöver diskutera
- ”vilka mål vi på SGDF egentligen har med deltagandet” och
- ”på vilket sätt kan vi supporta klubbarna?”

§3

Temakonferens 20 oktober
Planeringen startar om två veckor. PF och GH bildar projektgrupp tillsammans
med KNC.

§4

Stadgeändringar Ullna GC
Ullna GC hade inkommit med förslag till stadgeändringar för godkännande.
Fastställdes: OK för SGDFs del.

§5

Ansökan om medlemskap Nya Tjusta GK
Tidigare under året gick Tjusta GK i konkurs. En ny klubb, Nya Tjusta GK, har
bildats och ansöker om medlemskap i SGF. Ansökningshandlingar och
information om detta har vidarebefordrats till SGDF, som klubben tillhör
geografiskt, för yttrande.
Fastställdes: SGDF har inga synpunkter.

§6

Planeringskonferens 11 september
Tid och plats preliminärt kl 16 – 21 på WGCC
Förbered med reflexioner från resp kommitté.

§7

Vikarie Ingela Berglund
Se §2c ovan beträffande kansli.

§8

Ersättning Lag-SM
AIK GK hade inkommit med en begäran om tävlingsstöd för deltagande i
Lag-SM, där klubben representerats av lag på såväl Dam- som Herrsidan.
Beslutades:
- Avslag för 2018.
- Frågan utreds med avseende på framtiden. Om bifall så lägger vi in en
pott i budgeten för 2019.

§9

Övriga frågor
IT-frågor för SGDF.
PF redogjorde för de nya IT-lösningar som är på gång att installeras för SGDF.
Lösningen baseras på Microsoft plattform med Teams och Office 365. Såväl
kansli som styrelse och senare även kommittéerna kommer att beröras.
Var och en som ansluts får därigenom tillgång till nämnda programpaket.
Dropbox kommer att migreras till Teams där alla dokument kommer att lagras
och hanteras. Vi kommer också att få e-postadresser inom domänen sgdf.se.
PF kommer att hantera övergången åt oss.
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§ 10

Kommande möten
a. GDF-konferens
b. Planeringskonferens
c. ”SGDF-kanongolf” & möte
för alla aktiva funktionärer
d. SGDF Temakonferens

fre-sön 24-26 aug
tis 11 sep
fre 28 sep
lör 20 okt

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Danielsson

Kristina Neimert Carne
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