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§ 1 Syfte 

Östergötlands Golfförbund (ÖGF) har under flera år utsett årets 
golfklubb i Östergötland. Från och med 2022 kommer ÖGF 
istället dela ut ett stipendium som stimulans för golfens 
utveckling i distriktet.  

§ 2 Stipendiat  

Stipendiet delas ut till en person/några personer, ideellt 
arbetande, som inom golfen gjort förtjänstfulla insatser och på så 
sätt utvecklat golfen och ökat intresse för golf som sport genom 
sitt engagemang, eller person som i tävlingssammanhang 
utvecklats/presterat på ett sådant sätt att det gett avtryck i 
”golfsverige”. Kandidat/kandidater ska var medlem i en golfklubb 
i Östergötland.  

§ 3 Information 

ÖGF skickar årligen till golfklubbarna i distriktet ut 

information om stipendiet, samma information läggs då 

även på ÖGF:s hemsida.  
 

§ 4 Behöriga att föreslå kandidat/kandidater 

Medlemmar i Golfklubb i Östergötland kan skriftligen nominera 
kandidat/kandidater till stipendiet. Sista dag är 15 juli årligen. 
Argumentering för kandidat/kandidater ska rymmas inom (1–3 
sidor), max 800 ord. Ansökan skickas per e-post till 
maria.uller@gmail.com. Ansökan skickas som en sammanhållen 
PDF-fil. Alla sidor ska förses med kandidats/kandidaters namn. 
Styrelseledamot i ÖGF kan inte föreslå kandidater. 

 

 

mailto:maria.uller@gmail.com


 Stadgar Östergötlands Golfförbund stipendium ÖGF-stipendiet.  

 

2 
 

§ 5 Stipendiets art 

ÖGF instiftade stipendium 2022 med namn, ÖGF-stipendiet. 
Stipendiet ska utdelas årligen med start 2022. 

§ 6 Utdelningstillfälle 

Stipendiet delas ut i samband med ÖGF:s Höstmöte. 

§ 7 Stipendiekommitté 

Stipendiat/stipendiater utses av en jury som består av styrelsen i 
ÖGF. 

§ 8 Beslut 

Beslut om tilldelning meddelas dem/de som erhållit stipendium 
samt förslagsställaren, under oktober per telefon. 

§ 9 Ekonomi 

Stipendiet finansieras av ÖGF. Prissumman är 5 000 kronor 
årligen. 

§ 10 Förvaltning 

Beslut om att stipendiet ska utdelas fattas av styrelsen för ÖGF. 
Om stipendiet inte delas ut något år, ackumuleras inte summan 
till nästkommande år.  

§ 11 Stadgeändring 

Ändring av stadgar får endast göras av styrelsen för ÖGF. 

 


