8-2020
Protokoll fört vid styrelsemöte i Omberg för Södermanlands Golfförbund
den 25-26 augusti 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.
§4
Avstämning vårårsmöte//organisationsmästerskap
Matts Spångberg rapporterade om antal anmälda.
§5
GIT ansvarig i styrelsen
Styrelsen beslutade att Paul Andersson är GIT-ansvarig.
§6
Rapport bestraffningsärende 1-2020
Matts Spångberg rapporterade om beslutet.
§7

Rapport från kommittéerna

Tävling
Föreslås att TK hanterar kostnad för prisbord för årets avslutningar allokerade medel finns i
den fastställda kostnadsbudgeten.
Diskussion om tävlingsvillkoren utifrån att vissa banägare vill ha en greenfee som överstiger
beslut om fastställd avgift (tävlingsavgift och greenfee). Styrelsen ser över strukturen inför
höstmötet och bjuder in banägarna och uppdrar TK att tydligare i regelverket specificera
frågan om tävlingsavgift inkl greenfee vid SöGDF engagemang.
Ungdom
Teen Cup riksfinal där vi har 4 spelare med.
Teen Tour och Rookie tour en omgång kvar. Två finaler kvar Teen Tour & Rookie tour samt
Ungdomsserien & Juniorserien.
SöGDF har 8 platser till SGF SuperCamp, uttagning pågår.
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Team Sörmland kommer att tas ut för vinterträning.
2020 har SöGDF fler spelare än 2019 som har rankingpoäng av juniorerna, dvs man tävlar på
högre nivåer vilket är roligt.
Utbildning
Ställt in en ledarutbildning som även gjordes för distrikt utanför Södermanland.
Kommunikationen över hemsidan bör förbättras, styrelsen lägger tid på det på kommande
möte.
Domare
Inget att rapportera.
§7
Kommande möten
Styrelsemöten:
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:
Oktober

digitalt

§8
Samarbete och Er/Fa-utbyte med Östergötlands GDF
Styrelsen hade under mötesdagarna ErFa-utbyte med delar av styrelsen för Östergötlands
GDF kring tävlingar, utökat samarbete och GEO-certifieringen.
§9
Övriga frågor
Rättelse av Klas Eriksson guldkort med rätt nummer.
Utmärkelser för funktionärer utsänd. Paul och Matts ser över funktionärer i SöGDFs regi som
i dagsläget dessutom inte har funktionärer i klubb.
§ 10
Avslutning
Mikael tackade alla för ett väl genomfört möte.

Mikael Larsson
Ordförande

Matts Spångberg
Sekreterare
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