7-2020
Protokoll fört vid styrelsemöte i Katrineholm för Södermanlands Golfförbund
den 16 juni 2020
Närvarande:
Mikael Larsson
Jan Vinger
Paul Anderson
Emma Rasmusson
§1

Hans Gardehall
Ulf Lengberg
Matts Spångberg

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Mikael Larsson.
§2

Föregående protokoll

Protokollen från föregående möten godkändes.
§3
Ekonomi
Hans Gardehall informerade om ekonomin.
Återbetalningen av seriespelet, enligt tidigare styrelsebeslut, är nu genomförd.
§4
Beslut med anledning av Covid-19
Styrelsen beslutade idag med anledning av COVID-19 (Corona) att anta uppdaterade riktlinjer
för verksamhet, med anledning av beslut från FHM och SGF att sändas ut från kansliet och
publicera på hemsidan.
§5
Vårårsmöte/golfting/organisationsmästerskap
De närvarande diskuterade planering av detta och om golftinget skall förläggas till höstmötet
då det sannolikt ger ett bättre avstamp för 2021. Golfting genomförs i samband med
höstmötet.
§6

Rapport från kommittéerna

Tävling
Ulf Lengberg rapporterade att tävlingar beräknas starta från 1 juli med anledning av
rekommendationerna med inskränkningar för 70+. TK tar beslut om serieindelning efter
anmälan.
Ungdom
Jan Vinger rapporterade att ungdomsserien och juniorserien har kommit halvvägs genom
grundserien, 2 av 4 omgångar spelade i båda serierna. 12 lag deltar i ungdomsserien och 8 lag
deltar i juniorserien. Lite incidenter händer varje år kring föräldrar som ger barnen för mycket
hjälp. Jan har gått ut med info om vad som gäller för föräldrar vid golftävling till alla
lagledare o bett dem kommunicera med sina föräldrar.
Teen Cup klubbkval spelas på ca 8 klubbar i distriktet detta år. Gruppkval spelas på
Stallarholmen och Viksberg den 4/7. Teen Tour och Rookie Tour startar i och med omgång 4
första helgen i augusti.
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Många JMI-tävlingar arrangeras under juli och augusti i vårt närområde.
JSM lag, inbjudan har skickats ut till alla våra lagledare i juniorserien.
Utbildning
Paul Anderson rapporterade att planering pågår för genomförande av GL-1 med Johan
Tärnström med datum i augusti. Fortsatt marknadsföring på facebook. 9000 stycken har
klickat och sett filmen. Paul uppdaterar hemsidan med rätt klubbar och lägger in dessa på en
karta över Södermanland.
Domare
Håkan Norling rapporterade att domarverksamheten återgår den 1/7 till den planering som
förelåg innan tävlingsstoppet och då med beaktande av SGF regleringar gällande funktionärer.
Tjejsatsningen
Projektet avslutas med ett sammandrag för de deltagare som varit med på tidigare aktiviteter.
§7
Kommande möten
Styrelsemöten:
25-26 augusti
Omberg, golf innan.
26 oktober
Kallfors, golf innan
21 november
Hälleforsnäs (konstituerande)
3 december
julavslutning
SöGDF-möten:
29 aug
29 aug
21 november

Vårårsmöte, Viksberg
Organisationsmästerskap, Viksberg
Golfting, Höstårsmöte, Hälleforsnäs

SGF-möten:
11-13 september

ERFA-träff SGF, Gävle

§8
Utmärkelser
För att säkerställa att funktionärer för distriktet erhåller rätt utmärkelser bör vi göra en
inventering av nuvarande funktionärer inom SöGDF och stämma av gentemot ev erhållna
utmärkelser i SöGDF och SGF. Matts Spångberg och Paul Andersson hanterar detta.
§9
Övriga frågor
Matts Spångberg anmälde att det inkommit ett bestraffningsärende för farligt spel som
hanteras av SöGDFs juridiska nämnd.
§ 10
Avslutning
Mikael tackade alla för ett väl genomfört möte.

Mikael Larsson

Matts Spångberg
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Ordförande

Sekreterare
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