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Linköping den 23 oktober 2017      
   

 
 

  
Protokoll fört vid Östergötlands Golfdistriktsförbunds årsmöte 

2017-10-23 på Landeryds Golfklubb, Linköping 
 
 
§ 1  Ordförande Jan Ställborn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

§ 2  Fastställande och godkännande av röstlängd, fullmakt samt närvarolista. 
15 av 19 klubbar närvarande, varav 12 röstberättigade. Totalt 27 deltagare. 

 

§ 3  Deltagarna tillfrågades om årsmötet behörigen utlysts, vilket godkändes. 
 

§ 4  Föredragningslistan presenterades och godkändes. Under § 10 övriga frågor, 
tillkom punkterna; översyn av seriespel, höstmöte och verksamhetsseminarier. 

 
§ 5  Till ordförande för mötet valdes Anders Sjögren och till sekreterare Maria Uller. 
 

§ 6  Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Anders Redin, Landeryds GK och 
Jan Monier, Bråvikens GK. 

 

§ 7  Deltagarna hade inga synpunkter gällande distriktets verksamhetsplaner och 
budget för 2017. Årsavgiften på tretton kronor per medlem föreslogs vara 
oförändrad.  

  
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanerna, den föreslagna 
budgeten samt den oförändrade avgiften för 2017. 

 
§ 8  Årsmötet beslutade att antal styrelseledamöter ska vara sju. 
 
§ 9 Val av styrelse 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
 Ordförande: Staffan Johansson Vreta Kloster GK Nyval 1år 
 Ledamöter: Björn Gustafsson Landeryds GK Omval 2år 
  Maria Uller  Åtvidabergs GK Omval 2år 
  Hans Söderberg Vreta Kloster GK Omval 2år 
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Ett år kvar på mandattiden har: 

Peter Lindh  Landeryds GK  
  Magnus Senneryd Linköpings GK  
  Susanne Pedersen Finspångs GK   
  Almqvist   
 

Val av revisorer 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
Revisor: Ann Tengdelius Vårdsbergs GK Omval 1år 
Revisor Suppleant:   

Christer Ellnemark Norrköpings GK Omval 1år 
  

Val av valberedning 
Årsmötet beslutade välja: 
Per Borthen, sammankallande Mjölby GK  Omval 1år 
Philip Hilleby   Östad Golf AB Omval 1år 
Jan Monier   Bråviken  Omval 1år 

 
§ 10 Övriga frågor  
 

Översyn av seriespel 
Staffan Johansson redogjorde för frågan kring seriespelet. 7 av 19 klubbar har 
svarat på den enkäten som styrelsen skickat ut. Förslaget är att distriktet tar ett 
initiativ för att arbeta fram en struktur för seriespelet och utarbetar fram ett 
gemensamt regelverk. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med de 
grupperingar som idag arbetar med seriespelet. Beslut om struktur och 
regelverk kommer att tas på ÖGF:s ordförandemöte. Eventuella förändringar 
kan inte ske förrän verksamhetsåret 2019. 
 
Mjölby GK anförde att ett gemensamt regelverk och ett samlat ansvar även 
behövdes för Hösttouren och att distriktet även tar ansvar för hösttouren och 
regelverket kring denna.  
 
Mötet enades om att i det fortsatta arbetet med seriespelet skulle även 
Hösttouren ingå och att förändringarna för hösttouren ska genomföras till 
hösttouren 2018. 

 
Beslutades att ÖGF fortsätter översynen av seriespelet och hösttouren samt 
återkommer med förslag i frågan. 
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Höstmöte  
Nya ordförande Staffan Johansson påminde om vikten av att så många som 
möjligt anmäler sig till höstmötet på Scandic Väst den 25 november. På 
agendan bl.a. Players1st, juniorsatsning, vision 50/50, GEO certifiering och 
hektometersystemet.  
 
Verksamhetsseminarier 
Den 18/1 går SGF:s verksamhetsseminarium av stapeln i Linköping. Inbjudan är 
skickad via mail enligt de administratörsroller som är aktuella i GIT. 

Avgående ordförande har ordet 

Jan Ställborn tackade för sina år som ordförande. Han avtackades för sina 
förtjänstfulla insatser under sina 7 år som ordförande.  

Ordförandeklubban lämnades över till nya ordförande Staffan Johansson.

   

§ 11 Anders Sjögren avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
 
 Maria Uller            Anders Sjögren 
 Sekreterare            Ordförande 
 
   Justeras 
 
 
 
  

Jan Monier           Anders Redin  
 Bråvikens GK           Landeryds GK 
 
 
 
 
 
 
 


