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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5-2018/2019 i SGDF
Datum:

Tisdagen den 9 oktober 2018

Plats:

Österåkers Golfklubb

Närvarande:

Kristina Neimert Carne (ordf), Hans Danielsson, Per Forsberg,
Gunilla Hamel, Berndt Lundberg, Michael Lundquist och Nadja
Vigert.
Adjungerade: Maria Magnusson och Johanna Holmberg.
Dessutom Eva Hultgren från valberedningen.

Frånvarande:

--

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. Michael utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
c. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

a. Tävlingssektionen (NV)
NV rapporterade några saker som kommer att synas i verksamhetsplanen
för kommande år.
Sektion tävling behöver öka antalet ledare i olika funktioner. Det gäller i
hög grad antalet distriktsdomare och TD-ar. Här behöver även en
föryngring ske liksom en kraftig utökning av andelen kvinnor.
Fokus ska läggas på 50/50.
Det är också angeläget med tydligare mål för verksamheten.
b. Idrottssektionen (ML)
En del förändringar kommer att ske i bemanningen inför kommande
säsong. Michael kommer att lämna idrottssektionen efter många år. Han
efterträds av Fredrik Bengtson som tidigare arbetat med Golfgrabb STHLM.
I Golfgrabb STHLM kommer Stefan Dahl och Fredrik Bengtson att utträda.
Ny representant blir Martin Lennermark.
c. Ekonomi & Kansli (BL & MM)
Det ekonomiska utfallet väntas ligga på cirka 300 tkr i överskott.
Budget från sektionerna behöver vara hos Maria senast 27 nov.
d. Vision 50/50 (GH)
Se §3.
e. Utbildning (HD)
På möte i Regelkommittén 2018-10-03, fastställdes ett utbildningspaket avs
de nya reglerna 2019 vilket efter senare justering ser ut så här.
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20-21 okt 2018, (kolliderar tyvärr med Temakonferensen), kommer
medlemmarna i SGDFs regelkommitté erhålla utbildningen ”teach the
teachers” för att sedan kunna köra nedanstående steg.
Lö-sö 10-11 nov 2018. Utbildning av distriktets DD och TD. Därtill
inbjuds de som gick TLR2 i våras samt ytterligare ett par tidigare DD
som gärna vill återkomma nu. Plats Ullna GC.
Lö 26 jan 2019 och lö 9 feb 2019. Utbildning av klubbarnas
klubbdomare, tävlingsledare, pron m. fl. beräknas till cirka 150 - 200 st.
Plats Scandic Järva Krog resp Scandic Talk.
Kostnad 500 kr/deltagare. SGDF står för lokal- och lärarkostnad.
Utbildning ute på distriktets klubbar kan genomföras därefter. Kan göras
av klubbdomare som deltagit ovan, men förstärkning kan erhållas av DD
och TD. Kostnad för sistnämnda enligt gängse taxa för kurs på klubb.

Workshop Vision 50/50 (GH)

GH ledde en diskussion om var vi står i vårt arbete. Och hur vi ska gå vidare.
Materialet vänder sig ju primärt till deltagande klubbar och deras verksamhet.
Och är i många fall inte direkt tillämpbart på ett distriktsförbund.
Vi kom fram till att vi på SGDF i första hand ska jobba med fokus på vår egen
organisation och verksamhet. Men även söka åtgärder för att målgrupperna för
vår externa verksamhet ska få en förbättrad balans ur ett 50/50-perspektiv.
Hur kan man t ex stimulera till större deltagande i våra tävlingsaktiviteter
bland kvinnor? Skulle deltagande i seriespelet vara intressantare för fler damer
om man införde hcp-klasser för dem?
Beslutades att hålla en Workshop må 19 nov 2018 för styrelsen. Plats SGK?
Det föreslogs att vi ska bredda vårt projekt från enbart styrelsen, till att också
omfatta SGDFs alla funktionärer. Beslutades att GH kallar till en ”kick off”-träff
to 24 jan 2019. Mötesplats i lokal på stan.

§4

VP och budget

§5

Återkoppling Kanonmästerskap

§6

Temakonferens 20 oktober
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Behöver vara klart senast 27 nov.

18 deltagare. Tävlingen begränsades till 9 hål pga det kulna och något blöta
vädret.
Avslutningsvis diskussioner kring inkludering och ideella uppdrag, där en hel
del bra idéer kom fram.

Tema kommer att vara ”inkludering”
-Gästföreläsare blir den tidigare löparstjärnan Malin Ewerlöf.
-ML kommer att berätta om juniorverksamheten och även ta upp problemet
med att förlägga dess tävlingar på distriktets klubbar.
-NV Kommer att redogöra för den övriga tävlingsverksamheten, som DM och
seriespel.
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-GH kommer tillsammans med Katarina Hansson från ÅkGK att berätta om
Vision 50/50.
-PF presenterar Inkluderingsprojektet, som vi fick ta del av under
distriktsträffen i Skåne
-Slutligen får Maria Möller o Bo Bengtsson SGF presentera senaste nytt från
förbundet.

§7

Kontaktansvar klubbar

§8

MS Teams

§9

Övriga frågor

§ 10

Kommande möten

Kontaktlistan uppdaterad. För att underlätta vid möte med klubb, har KNC
också tagit fram ett PPT-dokument med en sammanställd presentation av
SGDF.

Kort info från PF.

Remiss Stockholmsidrotten
Remiss har kommit från Stockholmsidrotten ang. förändrad modell för
fördelning av SDF-stöd. Berörda DF klassas in i kluster efter
omfattning/storlek. Principen är att bidragen ska vara stabila över
treårsperioder och lika för alla DF inom samma kluster. Närmare preciseringar
saknas och har inte gått att få.
KNC föreslår därför att vi skickar tillbaka remissen och avstyrker den tills de
kan presentera en tydligare.
Styrelsen beslutade enligt KNCs förslag.

a. SGDF Temakonferens
b. Workshop Vision 50/50
c. Styrelsemöte 6 + middag på
Restaurang Lilla Ego
d. Styrelsemöte 7
e. Ordförandemöte

lör 20 okt
mån 19 nov (senare inställt)
tis 04 dec
tis 15 jan 2019
tis 05 feb

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Danielsson

Kristina Neimert Carne
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