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187 69 Täby
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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6-2018/2019 i SGDF
Datum:

Tisdagen den 4 december 2018

Plats:

Restaurang Lilla Ego

Närvarande:

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

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

a. Tävlingssektionen (NV)
Samtliga SGF tävlingar som tilldelats SGDF under 2019 är nu utlagda på
klubbar.
Inbjudan till SGDFs seriespel 2019 snart klar att gå ut. Anmälningsavgiften
höjs till 1000 kr/lag. Sista anmälningsdag fre 15 feb. Som datum för
lagledarmöte föreslogs tis 26 mar.
Stora DM fortfarande ett frågetecken. Tas ev upp för diskussion under
ordförandemötet i feb.
b. Idrottssektionen (ML)
Juniorledarmöte har hållits och hade en god anslutning med ca 55
deltagare.
Swedish Golf Tour (SGT) har svårt att placera tävlingar inom SGDF.
ML menar att det är viktigt att en del av dessa tävlingar kan genomföras i
vårt distrikt, då de är väsentliga för utveckling av svensk elitgolf.
Kanske SGDF kan stödja saken genom sponsring eller andra åtgärder. ML
är själv intresserad av att driva denna fråga.
c. Ekonomi & Kansli (BL & MM)
Vår ekonomiska ställning är stark.
d. Vision 50/50 (GH)
GH har haft kontakt med Lena Lindström som ju är en av de som driver
frågan inom SGF. Man har där konstaterat att utvecklingsmaterialet för
många, och särskilt på GDFnivå, är i tyngsta laget. Det arbetas därför på
att ta fram en Vision 50/50 Light, som ska bli lättare att arbeta med.
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Vi skjuter på vårt planerade möte (24/1) med funktionärer inom SGDFs
kommittéer till dess att Light-versionen kommit fram.
GH kommer med några förslag på nytt datum för vår egen uppskjutna
workshop med avsikt gå igenom spaningar mm.

§3

Uppföljning Temakonferensen 20 okt

Utvärderingen gav ett ganska neutralt besked. Konstaterades dock att Malin
Ewerlöfs inslag inte var riktigt synkat med det övriga.
Till nästa år ska vi försöka hitta tre områden som verkligen känns heta. Både
ämnen som är angelägna för oss att få ut och som klubbarna efterfrågar. En
bra uppgift att spana efter vid våra klubbkontakter.
SGF drar också gärna ett större lass. Och vi kan säkert låta dem vara med i
planeringen, även om vi inte ska släppa greppet.

§4

Ordförandemöte 5 februari 2019

§5

Årets GK och årets ledare

Huvudnummer blir presentation av VP och budget. Dessutom att så långt
möjligt förbereda och behandla sådant som kommer upp på ”Beredningsmötet
på SGF”.

Kansliet har ställt sig frågan om vi ska ha kvar detta. Känns som lite förlegat?
Vi konstaterade att ”årets ledare” känns som det viktigaste.
Det har varit trögt med förslagställandet, så vi behöver fundera över hur vi kan
stimulera till att förslag på kandidater skickas in.
För att underlätta processen ska kansliet (MM och JH) också försöka ta fram ett
formulär med punkter som förslagsställarna kan fylla i.

§6

Årsmöte 14 mars 2019

§7

VP, VB & Budget

§8

SGDF 60 år (mars 1959)
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Hålls på Ullna GC. Kallelse ut 45 dagar innan.

VP och budget för 2019 fastställdes i föreliggande form.
VB var ännu inte färdig, varför den kommer upp för fastställande på nästa
styrelsemöte.

Föreslogs att SGDF håller jubileumsfest hålls i samband med Kanon-golfen.
MM pejlar möjligheterna att arrangera detta på Ullna GC i början av september
2019.

Telefon:
08-731 53 70

Bankgiro:
752-4705

Organisationsnr:
80 20 12-1219

E-post: info@sgdf.se
www.sgdf.se

Stockholms Golfförbund
Vågsjö Gård
187 69 Täby

§9

Sida 3

Övriga frågor

SGFs Ordförandekonferens
ML rapporterade från SGFs Ordförandekonferens i nov, där han deltagit i stället
för KNC.
-GIT-utvecklingen pågår enligt beslut på SGFs årsmöte 2018.
-Grönt kort-utbildningen kommer att få en ny utformning. SGF vill äga
processen.
-Hade också diskuterats ”Vad ska GDF göra”? En skrift från 2014 om detta
ligger tillgänglig på nätet.
-Framkom att förbundet behöver se över sin mediastrategi. Bland annat
beträffande hur man vill representeras på olika tekniska plattformar.
SGFs valberedning
Asta Holm kommer att sluta i SGFs valberedning, varför där finns behov att
nominera en ersättare. Vi funderade över lämpligt förslag från SGDF.
Namnförslag in senast 10 dec.
SGFs Verksamhetsseminarier 2019
Bra om vi anmäler oss. Obs dock att seminariet går dagtid. To 31 jan Sthlm
syd och Må 4 feb i Sthlm norr.
Två funderingar (PF)
PF tog upp två funderingar angående vår verksamhet.
- Vi adresserar i princip endast den del av golfarna inom vårt distrikt som
tävlar. Medför att 80-90% står utanför.
- Hur ska vi kunna mäta resultaten i vår verksamhet? Viktigt om vi vill arbeta
med målstyrning.
Båda dessa frågor känns som angelägna områden att diskutera framöver.
Funktionärsersättning (BL)
Med anledning av att vi till i år införde ekonomisk ersättning till DD och TD kan
vi förvänta oss att frågan kommer upp om att även ersätta övriga idéella ledare
och funktionärer.
KNC pekade på att svensk idrottsrörelse bygger på idéella insatser, men att vi
för DD och TD har ett kompetens- och utbildningskrav som motiverar att de
har en särställning. Några ändringar är inte aktuella.

§ 10

Kommande möten
a.
b.
c.
d.

Styrelsemöte 7
Ordförandemöte
Styrelsemöte 8
Årsmöte

tis 15 jan 2019
tis 05 feb
tis 19 feb
tor 14 mar

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Danielsson

Kristina Neimert Carne
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