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5-2020 

Protokoll fört vid elektroniskt styrelsemöte för Södermanlands Golfförbund 
den 22 april 2020 
 
Närvarande: 
Mikael Larsson Hans Gardehall 
Jan Vinger  Håkan Norling 
Ulf Lengberg  Paul Anderson 
Matts Spångberg Emma Rasmusson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Mikael Larsson. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Protokollen från föregående möten (1 fysiskt och 2 per capsulam) godkändes. 
 
§ 3 Ekonomi 
Hans Gardehall informerade om ekonomin. På grund av COVID-19 är många aktiviteter 
inställda och därmed svårt att göra en bedömning om årets verksamhet ekonomiskt, bilaga. 
 
Konstaterades att återbetalning kan komma att ske för seriespelet. 
 
§ 4 Verksamhets- och förvaltningsberättelse 
Matts Spångberg redovisade den påskrivna verksamhets- och förvaltningsberättelsen. 
 
§ 5 SGFs FM  
Mikael Larsson deltar utifrån de förutsättningar som mötet genomförs på. 
 
§ 6 Möte med Östergötland SöGDF på Omberg i april 
Mötet är föreslaget att flyttas till 25-26 augusti. 
 
De närvarande beslöt att förlägga mötet till föreslaget datum. 
 
§ 7 Rapport från kommittéerna 
 
Tävling  
Ulf Lengberg rapporterade om de frågor som inkommit till TK med anledning av att all 
tävlingsverksamheten är stoppad till den 30 juni. 
Hur ska vi hantera de tävlingar/seriespel som inte kunnat genomföras. 
 
De närvarande beslöt att återbetala samtliga inbetalda avgifter för 2020.  
 
TK har mandat att hantera årets tävlingsverksamhet och om COVID-19 med RF:s och SGF:s 
rekommendationer förändras och det går att genomföra seriespel vid senare tidpunkt. 
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Ungdom 
Efter SGFs förändrade riktlinjer kring ungdomsverksamhet lokalt kommer ungdomsserie och 
juniorserie köras som planerat och i enlighet med gällande tävlingsbestämmelser. 
 
SGFs tävlingar Teen Tour och Rockie tour är fortsatt inställda. SöGDF kommer 
rekommendera klubbarna att genomföra Teen Cup klubbkval. 
 
Teen Cup gruppkval som skulle arrangerats av Stallarholmen den 4 juli behöver flyttas då det 
krockar med deras golfvecka. Jan Vinger letar annan arrangör. 
 
SGF Supercamp i början på maj är inställt/justerat. Istället för 7 stora 2-dagarssamlingar blir 
det 20 mindre samlingar istället. 
 
Utbildning  
Paul Andersson meddelade att ingen utbildning genomförd med anledning av Covid-19. 
 
Domare 
Håkan Norling meddelade att han i god tid önskade information om när tävlingar som skall 
besättas med domare kommer att genomföras. 
 
Tjejsatsningen 
Projektgruppen föreslår att vi stänger projekt och att gruppen utvärderar verksamhet och 
kommer med förslag för den fortsatta verksamheten. 
 
De närvarande beslöt utifrån projektgruppens förslag och ser en möjlighet att ta in SGFs nya 
verksamhetsplan i kommande projekt. 
 
§ 8 Vårårsmötet 
Kan eventuellt genomföras i samband med styrelsemötet den 16 juni.  
 
§ 9 Kommande möten 
Styrelsemöten: 
19 maj  Digitalt 17.00 
16 juni  Katrineholm/Viksberg, golf innan. 
25-26 augusti Omberg, golf innan. 
26 oktober  Kallfors, golf innan 
23 november  Hälleforsnäs (konstituerande) 
3 december  julavslutning 
 
SöGDF-möten: 
16 juni  Vårårsmöte/Golfting, Viksberg 
29 aug  Organisationsmästerskap, Viksberg 
23 november  Höstårsmöte, Hälleforsnäs 
 
SGF-möten: 
25-26 april  Förbundsmöte, Sollentuna 
11-13 september ERFA-träff SGF, Gävle 
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§ 10 Avslutning 
Mikael tackade alla för ett väl genomfört möte. 
 
 
 
 
Mikael Larsson             Matts Spångberg 
Ordförande                 Sekreterare 


