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2-2020 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Södermanlands Golfförbund 
den 9 mars 2020 Stationshuset i Flen 
 
Närvarande: 
Mikael Larsson Jan Vinger 
Ulf Lengberg  Paul Anderson 
Matts Spångberg Emma Rasmusson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Mikael Larsson. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Protokollen från föregående möten godkändes. 
 
§ 3 Ekonomi 
Matts Spångberg informerade att Hans Gardehall meddelat att under första kvartal finns i 
princip inga utgifter och avgifterna är precis ut fakturerade. 
 
I samband med bytet av kanslist har frågan aktualiserats om vi skall byta bank från 
Sparbanken i Katrineholm till Sparbanken i Eskilstuna. 
 
Styrelsen beslöt att uppdra Hans Gardehall att byta bank. 
 
§ 4 Verksamhets- och förvaltningsberättelse 
Matts Spångberg redovisade den påskrivna verksamhets- och förvaltningsberättelsen. 
 
§ 5 SGFs beredningsmöte den 15-16 februari 
Matts Spångberg rapporterade från beredningsmötet. SGF gör ett underskott på 3,5 miljoner 
som härrör sig till tidigare FM-beslut att investera i GIT. Utan investeringen ger 
verksamheten ett överskott på 1, 3 miljoner. 
 
Den nya verksamhetsinriktningen identifierar 8 tydliga områden för verksamheten. Avgiften 
till SGF är sedan tidigare beslut oförändrad 2021 och höjs 2022 med 2 kronor. 
 
Propositioner och motioner följde SGFs förslag. 
 
§ 6 SGFs paragolfmöte den 1-2 februari 
Emma Rasmusson rapporterade från paragolfmötet. Diskuterades om verksamheten inom 
Paragolfen på klubbarna och det nya konceptet ihop med bowling. 
 
Matts Spångberg sätter ihop en enkät till klubbarna inför årsmötet. 
 
§ 7 Möte med Östergötland SöGDF på Omberg i april 
Mötet tillsammans med Östergötland är nu bokat. Mikael Larsson förbereder innehåll med 
Östergötland kring ERFA-utbytet. 
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§ 8 Hemsidan 
Hemsidan är nu uppdaterad vad gäller det allmänna. 
 
Om det finns fler policys inom SöGDF så informera Paul Andersson och Matts Spångberg.  
 
§ 9 Rapport från kommittéerna 
 
Tävling  
Anmälningar inkomna med 95 lag. Ingen serieansvarig för Herrar som därmed inte blir av i 
år.  
 
Ungdom 
Team Södermanland har två inomhusträningar kvar under vintern vilka genomförs under 
mars. 
Förberedelser inför tävlingssäsongen pågår (priser o pokaler, spelplatser o tävlingsledare 
säkras, upplägg av tävlingar i GIT). 
Två breddläger inbokade med ledare. 
 
Utbildning  
Det första ledarförsörjningsmötet är genomfört och 7 klubbar var representerade i Eskilstuna, 
där Petra Lindström SGF var moderator. Mötet på Åda ställdes in på grund av få deltagande. 
Nytt möte planeras senare i vår.  
 
Klubbarna har svårt att presentera deltagare till GL2 och svalt intresse att samarbeta kring 
GL1.  
Paul Andersson fick i uppdrag att upprätta ett utbildningsteam för distriktet. 
Utbildningsteamet planerar och organiserar, tillsammans med lämplig PGA-tränare årligen 
GL1 i distriktet för de klubbar som inte kan genomföra egen utbildning. 
 
TL1-utbildning med det nya utbildningsmaterialet planeras under våren. Ulf Lengberg 
uppdrogs att kolla om Vidar kan vara utbildare. 
 
De närvarande diskuterade vilken roll distriktet skall ha för utbildningar och hur SGFs roll är 
på väg att förändras såsom styrelseutbildning digitalt. 
 
Domare 
Domarträff genomfördes den 29/2-1/3 i Malmköping. Årets tävlingar har fördelats ut på 
domarna och den nya HCP har slagit igenom. 

Tjejsatsningen 
Gruppen fortsätter sitt arbete med samma personer. 
 
§ 10 Vårårsmötet 28 mars 
Vårmöte först 9.00. Fika/mingel 10.00-1030, 10.30-14 Golfting.  
 
Kallelse med program är utsänd.  
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§ 11 Styrelsedelegater FM 
Styrelsen föreslår att vi skickar 4 stycken från styrelsen, då alla golfklubbar är välkomna till 
lördagen. 
 
§ 12 Sörmlandsidrotten 
Mikael Larsson är nominerad till styrelsen.  
 
§ 13 Golfens dag 
Matts Spångberg och Jan Vinger informerade om Golfens dag i Södertälje som genomförs 
gemensamt med 4 klubbar på Södertälje Park. 
 
§ 14 Nästa möte 
Nästa möte är den 22-23 april Omberg. Styrelsemötet börjar den 22 april 18.00 med middag. 
ERFA-träff med Östergötland den 23 april 08.00, avslutas med golf. 
För de som kan/vill spela golf den 22 april från lunch sker det på egen bekostnad. 
 
§ 15 Kommande möten 
Styrelsemöten: 
16 juni  Katrineholm, golf innan. 
24 augusti  Eskilstuna, golf innan. 
26 oktober  Kallfors, golf innan 
23 november  Hälleforsnäs (konstituerande) 
3 december  julavslutning 
 
SöGDF-möten: 
28 mars  Vårårsmöte/Golfting, Hälleforsnäs 
29 aug  Organisationsmästerskap, Viksberg 
23 november  Höstårsmöte, Hälleforsnäs 
 
SGF-möten: 
25-26 april  Förbundsmöte, Sollentuna 
11-13 september ERFA-träff SGF, Gävle 
 
 
§ 16 Avslutning 
Mikael tackade alla för ett väl genomfört möte. 
 
 
 
 
Mikael Larsson             Matts Spångberg 
Ordförande                 Sekreterare 


