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Protokoll	  fört	  vid	  Östergötlands	  Golfdistriktsförbunds	  årsmöte	  

2015-‐03-‐23	  Landeryds	  Golfklubb,	  Linköping	  
	  
 
§	  1	  	   Ordförande	  Jan	  Ställborn	  hälsade	  alla	  hjärtligt	  välkomna.	  
 
§	  2	  	   Fastställande	  och	  godkännande	  av	  röstlängd,	  fullmakt	  samt	  närvarolista.	  

Femton	  klubbar	  var	  representerade,	  varav	  13	  röstberättigade.	  Totalt	  närvarade	  
trettiotvå	  personer.	  	  

 
§	  3	  	   Deltagarna	  tillfrågades	  om	  mötet	  behörigen	  utlysts,	  vilket	  godkändes.	  
 
§	  4	  	   Föredragningslistan	  presenterades.	  Mötet	  fastställde	  föredragningslistan	  med	  

den	  ändringen	  att	  punkt	  14,	  SM	  2016,	  hanterades	  som	  egen	  punkt	  efter	  
årsmötet	  och	  därmed	  lyftes	  ut	  från	  föredragningslistan.	  

 
§	  5	  	   Till	  ordförande	  för	  mötet	  valdes	  Anders	  Sjögren,	  SGF	  och	  till	  sekreterare	  Maria	  

Uller,	  ÖGF.	  
 
§	  6	  	   Till	  protokolljusterare	  tillika	  rösträknare	  valdes	  Björn	  Sturehed,	  Landeryds	  GK	  

och	  Carl-‐Stephan	  Rundquist,	  Linköpings	  GK.	  
 

§	  7	  	   Årsredovisning,	  verksamhetsberättelse,	  balansräkning	  samt	  resultat	  för	  
2014-‐01-‐01	  –	  2014-‐12-‐31	  redovisades.	  Verksamhetsberättelsen	  för	  
disciplinnämnden	  rättades.	  I	  sista	  meningen	  ska	  stå;	  
Anmälan	  om	  farligt	  spel	  har	  nämnden	  lämnat	  bifall	  till	  och	  utdömt	  avstängning.	  

 
§	  8	  	   Revisorernas	  årsberättelse	  föredrogs	  av	  Susanne	  Pedersen	  –	  Almqvist,	  ÖGF.	  
	   Mötet	  beslutade	  att	  godkänna	  årsredovisningen	  i	  sin	  helhet.	  
	  
§	  9	   I	  enlighet	  med	  revisorernas	  förslag	  fastställdes	  bokslutet.	  	  

Mötet	  beslutade	  att	  bevilja	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  den	  tiden	  revisionen	  
avsågs.	  

	     
§	  10	   Anders	  Sjögren	  redovisade	  de	  ärenden	  som	  kommer	  att	  behandlas	  på	  

förbundsmötet	  17-‐18	  april	  2015	  i	  Stockholm	  samt	  redovisade	  SGF:s	  bokslut	  för	  
2014.	  FS	  föreslår	  inte	  något	  utökat	  avgiftsuttag	  för	  2016	  men	  en	  omfördelning	  
av	  avgifterna	  under	  förutsättning	  att	  FM	  tillstyrker	  avgiftsfrihet	  för	  juniorer	  upp	  
till	  12	  år.	  

	  



  

	  
	   	   	   	   	  

	   	  
	   	  

Motion	  1/2015	  
Motion	  om	  klubbhistoriska	  arkiv	  (Funäsdalsfjällens	  GK)	  med	  FS	  yttrande	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår	  förbundsmötet	  besluta	  att	  avslå	  motionen.	  

	  
Motion	  2/2015	  
Genomlysning	  av	  SGF:s	  verksamhet	  och	  organisation	  (Furudals	  Bruks	  GK)	  	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår	  förbundsmötet	  besluta	  att	  avslå	  motionen.	  

	  
Motion	  3/2015	  
Motion	  angående	  verksamhetsrevisorer	  (Hallands	  GDF)	  	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår	  förbundsmötet	  besluta	  att	  bifalla	  motionen	  med	  
vissa	  tillägg.	  

	  
Motion	  4/2015	  
Avgifter	  för	  juniorer	  1-‐12	  år	  (Örestads	  GK)	  	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår	  förbundsmötet	  besluta	  att	  bifalla	  motionen	  med	  
vissa	  tillägg.	  	  

	  
Motion	  5/2015	  
Framtidens	  betalningsmodell	  (Lycke	  GK)	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår	  förbundsmötet	  besluta	  att	  avslå	  motionen.	  
	   	   	  
Proposition	  1/2015	   Ändrade	  regler	  för	  beräkning	  och	  betalning	  av	  

medlemsavgifter	  och	  GIT-‐avgifter	  till	  SGF.	  
Proposition	  2/2015	   Återkallande	  av	  prop.	  2/2014.	  
Proposition	  3/2015	   Stadgeändringar.	  
	  
	  Årsmötet	  beslutade	  att	  stödja	  FS	  rekommendationer	  för	  samtliga	  propositioner	  
och	  motioner.	  
	  

	   Samtliga	  handlingar	  inför	  FM	  finns	  i	  sin	  helhet	  på	  SGF:s	  hemsida/Golf.se.	  
http://www.golf.se/SGF/Om-‐SGF/Moten/	  
	  

	   	   	  
§	  11	   Årsmötet	  beslutade	  att	  ÖGF:s	  styrelse	  utser	  representant	  till	  ÖIF:s	  årsmöte	  

respektive	  SISU:s	  årsstämma.	  
	  
§	  12	   Årsmötet	  beslutade	  att	  ordförande	  Jan	  Ställborn	  representerar	  Östergötlands	  

Golfdistrikt	  på	  SGF:s	  förbundsmöte	  den	  17-‐18	  april	  2015	  tillsammans	  med	  
Maria	  Uller	  och	  ytterligare	  en	  representant.	  	  
Årsmötet	  uppdrog	  åt	  distriktsstyrelsen	  att	  utse	  ytterligare	  representant.	  

	   Alla	  klubbar	  är	  inbjudna	  till	  Golftinget	  den	  17-‐18	  april	  och	  att	  delta	  på	  
förbundsmötet	  lördagen	  den	  18	  april.	  



	  
§	  13	   Projektet	  ”Golf-‐	  och	  affärsutveckling	  i	  Östergötland”	  som	  startade	  april	  2013	  är	  

nu	  avslutat.	  Elva	  klubbar	  har	  deltagit.	  

Superusers	  har	  utbildats	  i	  GIT	  för	  att	  höja	  och	  bistå	  kompetensen	  ute	  i	  
klubbarna.	  Tre	  utbildningstillfällen	  i	  GIT	  har	  hållits	  för	  klubbarna.	  Distriktet	  är	  
öppet	  för	  att	  hålla	  fler	  utbildningar	  i	  GIT.	  

	  
§	  14	   SM	  2016	  
	   Punkten	  lyftes	  ut	  från	  dagordningen.	  	  
	  
§	  15	   ÖVRIGA	  FRÅGOR	  	  
	  
	   Tidningen	  Svensk	  Golf	  

Anders	  Sjögren	  berättade	  att	  tidningen	  svensk	  Golf	  kommer	  att	  säljas	  ut.	  En	  
konsult	  jobbar	  med	  frågan.	  Kostnaden	  kommer	  istället	  att	  läggas	  på	  att	  
förbättra	  sidan	  Min	  Golf.	  
	  
Golfens	  hus	  	  
Huset	  som	  ligger	  i	  Danderyd	  i	  Stockholm	  kommer	  att	  säljas.	  Golfen	  flyttar	  till	  
Idrottens	  Hus	  vid	  Skanstull,	  där	  flera	  idrottsförbund	  kommer	  att	  finnas	  
tillsammans	  med	  RF.	  

	   	  
	  
§	  16	   Ordförande	  Anders	  Sjögren	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  för	  visat	  intresse.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   Maria	  Uller	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anders	  Sjögren	  
	   Sekreterare	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ordförande	  
	  
	   	   	   	  
	   	   	   Justeras	  
	  
	  
	  
	  
	   Björn	  Sturehed	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Carl-‐Stephan	  Rundquist	  
	   Landeryds	  GK	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Linköpings	  GK	  
 
	  
	  



  	  
	   	   	   	   	   	  
Bilaga	  1	  
	  
Informationspunkter	  
	  

SM	  2016	  
Jan	  Ställborn	  och	  Hasse	  Svanberg	  berättade	  om	  arbetet	  kring	  SM	  2016.	  
Tävlingarna	  är	  fördelade	  mellan	  12	  klubbar.	  Klubbarna	  förväntas	  åka	  till	  ”sin”	  
tävling	  i	  Västergötland	  i	  sommar.	  En	  egen	  flik	  med	  länk	  till	  Östergötlands	  
Golfförbund	  ska	  finnas	  1	  augusti	  i	  år	  på	  klubbarnas	  hemsida.	  
Projektgruppen	  kommer	  att	  skicka	  en	  manual	  till	  samtliga	  deltagande	  klubbar.	  
Ca	  2000	  golfspelare	  förväntas	  komma	  och	  besöka	  oss.	  Distriktet	  sköter	  kläder,	  
domare,	  broschyrer	  m.m.	  ÖGDF	  kommer	  att	  dela	  ut	  eventuella	  
överskottspengar	  efter	  antal	  arrangerande	  dagar.	  Varje	  klubb	  måste	  själva	  
sköta	  logi	  mm.	  Den	  9	  april	  är	  nästa	  möte	  kring	  SM	  på	  Landeryd.	  

 
Klubbarnas	  skyldigheter	  gentemot	  SGF	  
Alla	  klubbar	  ska	  skicka	  in	  sina	  årsmötesprotokoll	  och	  ange	  mailadress	  till	  sin	  
ordförande	  och	  vice	  ordförande.	  Även	  verksamhetsplanerna	  som	  bör	  följa	  
ÖGDF:s	  och	  SGF:s	  inriktning	  ska	  bifogas.	  

	  
Valberedningen	  
Per	  Borthen	  och	  Philip	  Hilleby	  är	  ledamöter	  i	  valberedningen	  men	  det	  saknas	  en	  
person.	  Anna	  Nyblom	  från	  Mauritzberg	  adjungeras	  och	  kommer	  att	  delta	  under	  
hösten.	  
	  
Mediegruppen	  	  
Jan	  Ställborn	  ÖGF,	  Hasse	  Svanberg,	  Vreta	  Kloster	  GK	  samt	  Björn	  Sturehed,	  
Landeryds	  GK	  ingår	  i	  mediegruppen.	  De	  kommer	  även	  i	  år	  ta	  fram	  en	  golfbilaga	  
som	  speglar	  golfens	  utveckling	  lokalt	  och	  regionalt.	  	  
150.000	  ex	  går	  ut	  till	  de	  större	  orterna.	  På	  övriga	  orter	  kommer	  det	  att	  finnas	  
ställ	  med	  tidningar.	  Samtliga	  klubbar	  får	  egna	  ex.	  
	  

	   Stöd	  till	  handigolfspelare	  
Julia	  Ericsson,	  Söderköpings	  GK	  är	  uttagen	  att	  representera	  Sverige	  i	  OS	  för	  
handigolfare.	  Förslag	  finns	  att	  sponsra	  Julia	  genom	  att	  under	  2015	  låta	  henne	  
spela	  gratis	  på	  länets	  banor.	  Varje	  klubb	  beslutar	  själv	  men	  ÖGF	  uppmuntrar	  
klubbarna	  att	  stödja	  förslaget.	  

	  
Ordförandeträff/ordförandegolf	  	  
Årets	  ordförandegolf/träff	  äger	  rum	  på	  Västerby	  måndagen	  den	  1	  juni	  med	  
lunch	  kl.	  11.30	  och	  första	  start	  kl.	  12.30.	  Därefter	  hålls	  ordförandeträff.	  

	  
	   /Maria	  Uller	  


