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Östergötlands Golfförbund 
Jan Ställborn 
Ordförande 
 
 

               Inför årsmötet 2016 
             och  

            Östgötaklubbarnas vidare utveckling 2017 
 
 
2016 har varit ett intressant och spännande år för distriktets och klubbarnas 
verksamhet. Vi har tillsammans med klubbarna fortsatt arbetet med vår beslutade 
inriktning från Verksamhetsplanen.  
Den stora händelsen i år har naturligtvis varit SM-veckan. Den kan bara uttryckas i 
ett ord ”Succe”. Om man ser tillbaka de senaste 10 åren så är vi det län som haft 
flest deltagande spelare, 1837 st. Glädjande så blev det 47 deltagare i nya H 80-
klassen.  
Stort TACK vill ÖGF:s styrelse sända till deltagande klubbar och SGF för ett 
mycket aktivt och fint samarbete. 
Senaste nytt från SGF är att det aldrig i uppföljningsbar tid bokats så många 
golfrundor i september månad som i år. Vi har i år på nationell nivå ökat med cirka 
8 000 aktiva golfare!  
Detta är naturligtvis positiva ”vibbar” som vi tar med oss till 2017. 
Inför 2017 kommer vi att verka för de förslag ni finner i bifogad verksamhetsplan. 
Tacksam för återkoppling med eventuella synpunkter på vår föreslagna plan samt 
eventuellt ytterligare punkter som ni anser att vi bör beakta. 
Vi kommer sedan löpande under året att rapportera status i en detaljerad 
aktivitetsplan. 
 
Varmt välkomna till ett positivt och konstruktivt årsmöte! 
 
Hälsningar Jan Ställborn 
Ordförande ÖGF 
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Åtvidaberg den 4 oktober 2016 
  
 
Till:  
Distriktets Golfklubbar  
ÖGF:s styrelseledamöter  
Bankonsulent  
Östergötlands Idrottsförbund  
Valberedning  
 
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND  
 
TID:  2016-10-24  Kl. 18.00  
PLATS:  Landeryds Golfklubb, Linköping  

Kl. 17.30 serveras mat, kaffe och kaka i restaurangen. 
 
Tillsammans med kallelsen, översänds föredragningslista för årsmötet, budget  
samt verksamhetsplaner för 2017.  
 
Till röstberättigade golfklubbar (16) bifogas dessutom fullmakts- och anmälnings-  
blankett för röstberättigat ombud, samt ytterligare ett ombud. ÖGF-årsmötet är 
beslutmässigt med det antal röstberättigade ombud, som deltar i mötets beslut. Ombud 
får representera endast en klubb och får inte vara ledamot av ÖGF-styrelse.  
 
Yttrande och förslagsrätt tillkommer även ledamot av ÖGF-styrelse, ÖGF:s och ÖIF:s 
revisorer samt motionär vad gäller egen motion. Yttranderätt tillkommer dessutom 
representant för RF, SGF och ÖIF.  
 
V.g. meddela undertecknad på: maria.uller@atvidaberg.se  
hur många som kommer till årsmötet senast 2016-10-20 
  
Välkommen till årsmötet  
 
ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND  
 
Maria Uller 
Sekreterare 
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               FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÖGF:S ÅRSMÖTE 2016-10-24 

 
 
§  1 ÖPPNANDE 
 
§  2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
§  3 FRÅGA OM MÖTET BEHÖRIGEN UTLYSTS 
 
§  4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
§  5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 
 
§  6 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
 
§  7 FASTSTÄLLANDE AV 

- Verksamhetsplaner 2017 

- Avgift 2017 

- Budget 2017 

§  8 FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER 
 
§  9 VAL AV ORDFÖRANDE, 1 ÅR 
 VAL AV 3 STYRELSELEDAMÖTER, 2 ÅR 
 VAL AV 1 STYRELSESUPPLEANT, 1 ÅR 
 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 REVISORSSUPPLEANT, 1 ÅR 
 VAL AV VALBEREDNING, 1 ÅR 
 
§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 

- Handigolf 

- Anders Sjögren SGF 

- Presentation av klubbrådgivarna 

- Avgift hösttour och seriespel, se bilaga 

- Info om golfutbildningspaket via nätet. Michael Persson. 

Gå in på www.Golf4u.se för vidare info. 

§ 11 AVSLUTNING 
  

 



 5 

 
 
 
 
ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUNDS STYRELSE 2016 
 
Ordförande   Jan Ställborn  
Sekreterare  Maria Uller 
Ekonomi   Susanne Pedersen Almqvist  
Bana   Björn Gustafsson  
Tävling   Hans Söderberg  
Junior/Elit   Magnus Senneryd  
Utbildning/Utveckling Peter Lindh 
  
 
VERKSAMHETENS MÅL OCH VISION  
ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND 2017 

OI stergötlands Golfförbund omfattar idag 20 golfklubbar med ca 43 400 golfare. 
Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av distriktets 
medlemsklubbar. Alla klubbar i Sverige utgör Svenska Golfförbundet (SGF) och är 
medlemmar av Riksidrottsförbundet (RF) vilket innebär att vi följer deras stadgar och 
beslut. 

 

Vision 
• Att vara den samlade kraften för klubbarna i OI stergötland och aktivt utveckla 

golfens möjligheter för alla. 
 

Verksamhetsidé    
• OI stergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och 

önskemål samt utveckla golfen i OI stergötland enligt Svenska Golfförbundets 

riktlinjer.  

• Att vara det mest klubbengagerade distriktet i Sverige. 

• Att vara ett framträdande distrikt i Sverige när det gäller miljöarbete. 

• Att i möjligaste mån genomföra hektometersystemet. 

• Att verka för att öka antalet kvinnliga golfare enligt vision 50/50.  

• Med utgångspunkt från beslutad verksamhetsplan arbeta med detaljerad 

aktivitetsplan. 

• Djup samverkan med SGF:s klubbrådgivare. 
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Ban & 
Miljö-

kommi é 

Disciplin- 
nämnd 

Tävlings- 
kommi é 

� M iljöarbete 

� ERFA – träffar 

� Multifunktionella 

       Gol anor 

 

� Disciplinärenden 

� Handicap 

 

� Tävlingar och 
program 

� Regler 
� Domare 

 

Björn Gustafsson  Simon Ahlberg  Hans Söderberg  

Junior & 
Elit- 

kommi é 

M agnus Senneryd  

Utbildning 

 & 
Utvecklings- 

kommi é 

      Peter Lindh  

Handigolf 

 Stefan Nygren  

� Tävlingar 
� Spelar-

utveckling 

� Tjejsatsning 

 

 

� Nybörjar- 
utbildning 

� Ledar-
utbildning 

 

 

� Utbildning 

� Utveckling 

 

      Östergötlands Golfdistriktsförbunds  

                          Organisation  

 
                                        Jan Ställborn, ordförande  

                                         M aria Ulle r, sekreterare  

                             Susanne Pedersen-Almqv ist, kassör  
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Östergötlands Golfförbund 
Ban- och anläggningskommittén 
Björn Gustafsson 
 
 

Verksamhetsplan - Bana 2017 
 
Miljöarbete 
Mål -  
att tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av 
naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö på Östergötlands golfbanor. 
Aktiviteter: 

• Revidering av de klubbar som innehar miljödiplom.  
• Informera klubbarna om miljöcertifiering enligt GEO-standard (Golf Environment 

Organisation). 
• Att få en till två klubbar att påbörja arbetet med miljöcertifiering enligt GEO-

standard. 
• Årlig sammankomst för all banpersonal. 
• Få fler klubbar att förse banan med utslagsplats framför röd tee och införa 

hektometersystem. 

Utbildning av banpersonal 
ERFA-träffar 
Påverka/följa utvecklingen av SGF:s banverksamhet 
Följa SGFs handlingsplan av användandet av Pesticider - Bekämpningsmedel 
Information om golfbanans skötsel till förtroendevalda 
Samarbete med Östergötlands Naturvårdsförening 
Studiebesök  
Samarbete med SGA-Östergötland  
Arbeta för multifunktionella golfbanor 
 
Banvärdering: 
Fortsatt samarbete med Västergötland för att slopa Smålands banor samt att hjälpa till 
med utbildningen så att Småland kan få egna utbildade slopare. 
  
Ban- och miljökommittén består av: 
Björn Gustafsson, ordförande 
Carl Johan Lönnberg, bankonsulent SGF  
Lars Bonnevier, banchef Linköpings GK 
Daniel Pantzar, banchef Landeryds GK   
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Östergötlands Golfförbund 
Disciplinnämnden 
Björn Gustafsson 
 
Verksamhetsplan – Disciplinnämnd 2017 
 
Disciplinnämnd 
Disciplinärenden 
Att handlägga och avgöra inkomna anmälningar snabbt och effektivt. Delta i SGFs 
utbildning i disciplinfrågor 
 
HCP-ärenden  
Bevaka klubbarnas hantering av hcp-systemet samt utbilda och ge råd till klubbarnas 
hcp-ansvariga. 
 
Upprätta förteckning över klubbarnas handicapansvariga och registrera hur klubbarna 
genomför den årliga handicaprevisionen. 
 
Disciplinnämnden består av: 
Simon Ahlberg, ordförande 
Kerstin Allert 
Anders Lindberg 
Björn Gustafsson 
 
 
 
Östergötlands Golfförbund 
Golf för spelare med funktionsnedsättning - Handigolf 
Stefan Nygren 
 
Verksamhetsplan Golf för spelare med funktionsnedsättning – 
Handigolf 2017 

 
Under 2017 skall minst 5 golfklubbar besökas och få information om Handigolf. 
Inventera och finna spelare som vill delta på nationell Tour. 
Få till stånd ett samarbete med Smålands GF för att genomföra en minitour för dem som 
inte vill åka och spela på Handigolf Tour. 
Inleda arbete med Vadstena GK, Mjölby GK, Finspång GK, Ingelsta GK samt en GK i 
Linköping för att arbeta med golfträning som rehab för strokepatienter i samarbete med 
Landstinget. 
Träffa SGF för att uppdateras om verksamheten på nationell nivå. 
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Östergötlands Golfförbund 
Tävlingskommittén 
Hans Söderberg 
 
 

Verksamhetsplan - Tävling 2017  
 
Medverka vid SGF:s TKO konferens i oktober. 
 
Utbildningar 
Fortsatt TLR-utbildning för klubbarnas TL. 
Kontakter med Sisu-Peter Lindh-Simon Ahlberg för genomförandet. 
 
GIT-utbildning 
Öka klubbarnas kunskap i NYA Git-tävling 
Kontakt med SISU  
och SGF (Git-supporten) för medverkan i Östergötland. 
 
Tävling 
Kontakt med junioransvarig på klubbarna, samt Magnus Senneryd för fördelning av 
tävlingarna. 
Skall ske i början av oktober. 
 
 
Fortsatt domarrekrytering på klubbarna och utbildning av tävlingsledare genom våra 
distriktsdomare så att vi kan få en högre standard på arrangemang. 
 
 
Mål 
Att klubbarna skall ha lokala regler som överensstämmer med reglerna. 
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Östergötlands Golfförbund 
Junior- och elitkommittén 
Magnus Senneryd 
 
 
Verksamhetsplan – Junior/Elit 2017 

Junior- och Elitkommittén fokuserar sitt arbete på att utveckla golfen 
bland juniorerna som idrott med inriktning mot tävling. Inom 
ÖstgötaCamp finns ett motto, ”Träna för att tävla”. ÖstgötaCamp är ett 
samlingsnamn på de junioraktiviteter som distriktet anordnar.  

Breddsatsning 
Jobba för mer juniorsamarbete mellan klubbarna och verka för att 
klubbarna ska dela med sig av erfarenheterna mellan varandra. 

Tjejsatsning 
Skapa extra fokus på tjejsidan. Viktigt med satsning på både bredd, 
tävling och elit. Alla golftjejer ska vara välkomna oavsett nivå på träffar 
med både golf och andra aktiviteter i fokus. Allt för att skapa kontakter 
och samhörighet över klubbgränserna samt att få fler tjejer att fortsätta 
med golfen som idrott. 

För att lyckas fullt ut med tjejsatsningen ska ÖGF verka för att det utses 
en tjejansvarig kontaktperson på varje klubb.  

Vi vill öka samarbetet med SISU i de satsningar vi gör 

Talangutveckling och ÖstgötaCamp 
Distriktet ska stödja klubbarna i att få många ungdomar att vilja tävla på 
sin nivå och att fortsätta med golf som idrott.  Grunden läggs hos 
respektive klubb och sen finns distriktet med som stöd och hjälp i den 
fortsatt utvecklingen av spelaren. 

Vi skapar grupper för Golftjej och Golfkille. Speciellt viktigt att 
uppmärksamma tjejerna och uppmuntra deras fortsatta golfande. 

Distriktet bjuder in spelare som vill satsa på sin golf och är beredda att 
träna. Läger/träffar är också underlag för uttagning till Skandia Super 
Camp Region som är ett läger för talanger som SGF anordnar.  

Många klubbar har bara några få juniorer i sina olika träningsgrupper. 
För att få till större grupper så det blir roligare att träna skapar vi 
möjligheter till träningsgrupper över klubbgränserna, vinter som 
sommar.  
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Vi vill jobba för att skapa förutsättningar för fortsatt träning på 
Distriktsnivå för de som blivit ”för gamla” för ÖstgötaCamp upp till 15 år. 
Vidareutveckla Team Östergötland för att främja det fortsatta tävlandet. 

Med dessa grupper skapar vi möjligheter för juniorerna att steg för steg 
utvecklas i sitt golfande. 

Ett steg i talangutvecklingen kan kopplas till våra golfgymnasier. De 
spelare som väljer att gå där får ett bra stöd. De talanger som väljer att 
inte gå golfgymnasium kan få stöd genom dessa träningsgrupper. 
Tillsammans med sin ordinarie tränare kan de få ta del av hur 
Golfgymnasiet jobbar.  

Tävlingar 
Under året ska vi genomföra Skandia Tour Distrikt ihop med SGF. Målet 
är att alla dessa tävlingar ska innehålla minst 40 tävlande pojkar och 10 
flickor. Vi ska också erbjuda en klass för att ge möjlighet för dem i början 
av sin tävlingskarriär. 

SGF gör inför 2017 en extra satsning på det som idag kallas Skandia 
Distrikt. Allt för att skapa mer intresse och få fler deltagare. ÖGF stödjer 
och hjälper till där så behövs. 
ÖGF vill påverka respektive klubb och tränare att engagera sig mer i 
juniorernas tävlande utanför egna klubben för att få in fler spelare i 
Juniortourerna och på lång sikt få fram fler elitspelare.  

- Skandia cup genomförs på klubbarna. 
- Spel mellan distriktets klubbar i form av Östgötaserien ska genomföras.       
Målet är att få fler klubbar att delta än föregående år. 
- Andra initiativ till tävlingsutbyte mellan klubbar ska uppmuntras  
- Kvalomgångar för JSM slag för klubblag ska genomföras. 
- Vi planerar att fortsätta med landskapskampen mot Västergötland och      
Värmland på Ryder Cup manér.  

Ledare och Östergötlands Junior- & Elitkommitté (ÖJEK) 
Verksamheten planeras på ledarträffar under hösten/vintern i ÖJEK. 
Klubbarnas tränare och ledare är välkomna att delta i planerandet. 

ÖJEK stävar efter att ha en bra dialog med tränare och Pro i distriktet för 
att gemensamt få fler juniorer i träning och tävling. 

ÖJEK ska jobba för att få fram fler ledare som kan jobba utanför egna 
klubben. Antingen på distriktsnivå alternativt mellan ett kluster av 
klubbar.  

Merparten av ÖJEKs arbete under 2017 blir att vidareutveckla 
ÖstgötaCamp. 

ÖGF & SGF 
Distriktet ska vara representerat på seminarium och möten i SGF:s regi 
som berör juniorfrågor.  
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Östergötlands Golfförbund 
Utbildnings- och utvecklingskommittén samt Idrottsansvarig  
Peter Lindh  
 
 
Verksamhetsplan - Utbildning och utveckling 2017 
 
Ansvar och arbetsuppgifter. Utbildnings- och utvecklingskommittén; 
 
-  Ska organisera och leda GDF utbildningskommitté.  
-  Ska planera och leda möte med GK utbildningsansvarig. 
-  Ska vara GDF kontakt mot SISU idrottsutbildarna och bl.a. vara väl förtrogen med   
   regler för studieverksamhet och bidragsstöd. 
-  Säkerställa att distriktet bidragsberättigade verksamhet anmäls och  
   rapporteras till SISU idrottsutbildarna.  
-  Ska samordna GDF utbildningsbehov bl a genom att; 
-  årligen inventera GK:s utbildningsbehov och i samråd med idrottsutbildarna upprätta          
    utbildningsplan för distriktet. 
-  Kartlägga distriktets utbildningsresurser och stödja GK i kompetensutveckling av  
    utbildningsansvarig. 
-  Ska avlämna verksamhetsberättelse för det gångna året.  
-  Ska vara SGF "förlängda arm" i utbildningsfrågor.  
-  Utbildningsansvarig bör ingå i GDF styrelse.  
-  Bör stimulera till utbildningssamarbete med PGA, SGA, GAF och för golfen i övriga  
   intressenter. 
 
Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet 
Golfens Ledarutbildning som finns i olika nivåer:  
• GL 1 Praktik 
• GL 1 Fördjupning 
• GL 2 
Klubbar och distrikt som genomför utbildningen kan söka ett bidrag per utbildad ledare 
genom att fylla i ansökningsblanketten. En klubb eller flera klubbar kan ordna 
utbildningsdagar tillsammans. Kommer i distriktet att genomföras under våren 2017 
TLR Intro 1 & 2 Tävlingsledare & Ledarutbildning genomförs tillsammans med 
tävlingskommittén. Detta för att säkerhetsställa kompetensen vid tävlingar arrangerade 
av klubbarna. 
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Östergötlands Golfdistriktsförbund 
 

Budget 2017 
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Valberedningens förslag till årsmötet 2016-10-24 
 
Valberedningens uppgift är att till årsmötet lämna förslag på ledamöter till valbara poster. 
Valberedningen ska arbeta för att förmå medlemmar att komma med förslag till styrelseledamöter 
och kan även ge egna förslag till årsmötet.  
 
Valberedningen i Östergötlands Golfdistriktsförbund har målsättningen att långsiktigt säkerställa att; 
i första hand rätt kompetens finns i styrelsen i förhållande till förbundets uppdrag från 
medlemmarna och i andra hand att geografisk spridning inom distriktet och dess klubbar finns 
representerade i distriktförbundets styrelse. 
 
Under säsongen 2016 har valberedningen genomlyst nuvarande styrelse, dess konstituering och 
arbetssätt. Detta har bl.a. gjorts genom deltagande i styrelsemöte, intervjuer med ordförande och 
ledamöter och på så sett bildat sig en egen uppfattning om styrelsen arbete. Valberedningen har 
även informerat klubbar om processen och uppmanat dem och dess medlemmar att kontakta 
valberedningen för förslag. Responsen från klubbarna och medlemmar har varit mycket begränsad.  
 
Valberedningen har funnit att styrelsen gemensamt har god kompetens inom sitt 
verksamhetsområde och att dess ledamöter har god kompetens och engagemang inom respektive 
ansvarsområde. Vi föreslår med detta som motivering omval på samtliga valbara ledamöter och 
styrelsens ordförande. Vi föreslår samtidigt att valberedningens arbete med att i samråd med 
klubbar, nuvarande styrelse och dess ledamöter fortsätter för långsiktig förnyelse och nominering 
inför kommande årsmöten och verksamhetsår där även hänsyn till geografisk spridning bör beaktas. 
 

Valberedningens förslag till poster som står inför val vid årsmötet 2016: 

Ordförande: Jan Ställborn, Landeryd (omval 1 år) 
Ledamot: Peter Lindh, Landeryd (omval 2år) 
Ledamot: Magnus Senneryd, Linköping (omval 2 år) 
Ledamot: Susanne Pedersen Almqvist, Omberg (omval 2 år) 
Suppleant: Staffan Johansson, Vreta Kloster (nyval 1 år) 
 
Ledamöter med mandatperiod t.o.m. 2017: 

Ledamot: Björn Gustafsson, Landeryd  
Ledamot: Maria Uller, Åtvidaberg  
Ledamot: Hans Söderberg, Vreta Kloster  
 
Val av revisorer: 

Revisor: Ann Tengdelius, Vårdsberg (omval 1 år) 
Revisor suppleant: Christer Ellnemark, Norrköping (omval 1 år) 
 

Mjölby 2016-10-04 
 

Valberedningen i Östergötlands Golfdistriktsförbund 
Per Borthen, Philip Hilleby, Jan Monier 
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FULLMAKT SAMT ANMÄLAN AV OMBUD 

                                                   TILL  
 

           ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 
 
                                        24 oktober 2016, Kl.18.00  
                                            Landeryds Golfklubb 
 
 
  

GOLFKLUBB ____________________________________________________ 
 
OMBUD MED RÖSTRÄTT __________________________________________ 
 
ÖVRIGT OMBUD (utan rösträtt) ____________________________________ 
 
Uppgiftslämnares/  

Fullmaktsgivarens namnteckning ___________________________________ 
  
Namnförtydligande ________________________________________________ 
 
Befattning i klubben _______________________________________________ 
 
 
OBS: Fullmakten medtas till årsmötet av röstberättigat 
ombud! 
 
 

 


