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Till:  Distriktets Golfklubbar  

ÖGF:s styrelseledamöter  
Bankonsulent  
Klubbrådgivare 
Idrottsrådgivare 
Östergötlands Idrottsförbund 
Valberedning 

 
  
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND  
 
TID:  2022-03-28 Kl.18.00 
PLATS:  Landeryds Golfklubb, Linköping. 
 
Tillsammans med kallelsen översänds föredragningslista för årsmötet, 
verksamhetsberättelse för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 samt resultat- och balansräkning. 
 
Till röstberättigade golfklubbar (14) bifogas dessutom fullmakts- och anmälningsblankett 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:s styrelse, ÖGF:s och ÖIF:s 
revisorer samt motionär vad gäller egen motion. Yttranderätt tillkommer dessutom 
representant för RF, SGF och ÖIF.  
 
Meddela namn samt mailadresser på de som kommer att delta på årsmötet senast  
2022-03-20 till mia.uller@gmail.com 
 
 
 
VÄLKOMMEN  
Styrelsen 
Östergötlands Golfförbund 
 

mailto:mia.uller@gmail.com
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FÖREDRAGNINGSLISTA VID 
ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 

2022-03-28 
 
 
 
§ 1  MÖTETS 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  ÅRSREDOVISNING 

- Verksamhetsberättelse 
- Bokslut 

 
§ 8  REVISORERNAS BERÄTTELSE 
 
§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
   
§ 10 RAPPORT OM ÄRENDEN SOM SKA BEHANDLAS PÅ 
 SGF:s ÅRSSTÄMMA  
 
§ 11 VAL AV OMBUD TILL ÖIF OCH SISU:S ÅRSMÖTEN 
 
§ 12 VAL AV OMBUD TILL SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 
 
§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR 
 

- Rapport SGF:s Beredningsmöte 
 
§ 14 AVSLUTNING 
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Östergötlands Golfförbund 
Ordförande      
Staffan Johansson 

 
 
Verksamhetsberättelse Östergötlands Golfförbund 2021 

 
Östergötlands golfförbund kan lägga ytterligare ett år till handlingarna, ytterligare ett år som har 

präglats av en pandemi. Klubbarna i distriktet har anpassat sin verksamhet på ett mycket bra 

sätt till en komplicerad situation. Klubbar och spelare har tagit ett mycket stort ansvar för att 

golf ska kunna bedrivas på ett smittsäkert sätt och vi summerar ett år där många nya och 

nygamla spelare har upptäckt golfen.  

 

Viljan att leverera en bra produkt till sina medlemmar och gäster är stark hos distriktets klubbar 

och det ekonomiska positiva utfallet hos de flesta klubbar/anläggningar ger möjlighet att 

fortsätta utvecklingen inte bara av produkten golf utan också sidoverksamheter.  Det är med 

stor glädje som distriktet ser hur klubbarna tar ett stort ansvar för att utveckla närsamhället, 

golfklubben är en viktig spelare i samhällsutvecklingen. Glädjande är också att vi ser en stor vilja 

hos länets klubbar att förmedla goda exempel till nytta för andra klubbar. Det genomförda 

golftinget gav mersmak och var ett utmärkt tillfälle till reflektion tillsammans med andra.  

 

Det gemensamma arbetet med GEO-certifieringen har varit en nyckel i detta. Vårt miljöarbete får 

mycket uppmärksamhet och vi känner stolthet i de mycket positiva dialoger som finns mellan 

distrikt, klubbar, bankonsulenter på SGF, kommunekologer och inte minst länsstyrelsen. 

Hållbarhetsarbetet är en framtidsfråga, vi ser att det är viktigt och vi vill driva på i detta arbete! 

 

För att fortsätta utvecklingen och legitimiteten av golf är det viktigt att ta hänsyn till att 

alla oavsett fysisk kapacitet, kön, ålder och ursprung ska ha samma förutsättningar att 

utöva, prova på golf samt uppskatta och trivas i golfmiljön. Som en konsekvens av 

distriktets 50/50 arbete är jämställdhet och inkludering numera en del i ÖGF:s samtliga 

kommittéers verksamhetsplaner.  

Pandemin har till del tvingat distriktet att förändra sättet att hålla fysiska möten men ändå 

har det varit stor aktivitet i distriktet utifrån de möjligheter och restriktioner som funnits 

och finns.  

Följande möten/träffar finns dokumenterade verksamhetsåret 2021: 

9 protokollförda styrelsemöten. 

Två årsmöten, vår 29/3 och 12/4 (digitala), höst 25/10. 

Ordförandeträff och ordförandegolf 17/8 på Östad GK. 

Planeringskonferens med distriktsstyrelsen i september. 

Golfting på Omberg 26-27/11 

Beredningsmöte SGF, digitalt  

Förbundsmöte SGF, digitalt 

ERFA möte, Gävle, SGF 

GDF-konferens, SGF  
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Distriktets verksamhetsidé är följande:  

 

Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål 

samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets verksamhetsinriktning 

2021–2022.  

Detta gör vi genom verksamhetsstrategierna: 

• Verksamhet för golfklubbarna 

• Verksamhetsstöd  

• Verksamhet för golfspelaren  

Det gör vi genom: 

• Att vara det mest klubbengagerade distriktet i Sverige.  

• Att vara det mest framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.  

• Att verka för att såväl öka antalet kvinnliga golfare som att män och kvinnor kan spela golf 

    på samma villkor.    

• Att arbeta fram en långsiktig juniorsatsning i samverkan med klubbarna.  

• Med utgångspunkt från beslutad verksamhetsplan arbeta med detaljerad aktivitetsplan.  

Allt utvecklingsarbete ska ske i djup samverkan med SGF:s resurser som klubbrådgivare, 

bankonsulenter, idrottsrådgivare samt RF/SISU:s resurser med flera andra intressenter.   

Ansvar för samverkan åvilar såväl distriktet som klubbarna samt SGF:s och RF/SISU:s resurser. 

Styrelsen känner ett mycket bra stöd från klubbarna och SGF i vårt arbete, och vi kommer under 

2022 fortsätta vårt strategiska samarbete med klubbarna, enligt överenskommen och beslutad 

Verksamhets- och Aktivitetsplan.  

 

Staffan Johansson 

Ordförande ÖGF 
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Östergötlands Golfförbund 
Ban- och Miljökommittén 

Björn Gustafsson 

 
Verksamhetsberättelse Ban- och Miljökommittén 2021 

Ban- och miljökommittén har under året bestått av: 

Björn Gustafsson, Landeryds GK, ordförande   

Lars Bonnevier, Villa Baro 

Mattias Wullf, Omberg Golf Resort 

Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent, Svenska Golfförbundet 

 

Även detta år har präglats av Covid19. Covid19 har legat som en blöt filt över bankommitténs 

verksamhet och har begränsat planerade aktiviteter högst avsevärt. ERFA-träffar och utbildning 

har i det närmaste uteblivit. 

Ban- och miljökommitté arbetar för att värna om en hållbar utveckling av miljön på 

Östergötlands golfbanor. Vidare strävar vi efter att utbilda, stimulera och utveckla banskötsel. 

Kommittén har under året träffats kontinuerligt för att diskutera, planlägga och utföra årets 

planerade verksamhet.  

Slope 

ÖGF:s slopegrupp ingår numera i en större region som består av Östergötland, Småland och 

Västergötland. Kapten för Östergötlands slopegrupp är Hans Söderberg, Vreta Klosters GK.  

Under året har ingen bana i distriktet slopats om. 

Miljöarbete 

Kommittén har aktivt arbetat med att stimulera klubbarnas miljöarbete och få resp golfklubb att 

miljöcertifiera sig. De flesta klubbar i distriktet arbetar redan idag på ett miljömedvetet sätt och 

har miljöfrågorna i fokus.  

Miljöfrågan är den fråga som mest kommer att påverka svensk golf på alla nivåer de närmaste 

åren. Klimatförändringar, Lagar och restriktioner, Begränsad tillgång på resurser, Allmän 

opinion och politiskt stöd. 

För att möta de utmaningar golfen står inför behövs ett trovärdigt miljöcertifieringsprogram 

som hjälper golfanläggningar att förbättra sitt miljöarbete, spara pengar, hantera nya lagar och 

restriktioner och kommunicera golfen som en miljövänlig idrott. 

Grön infrastruktur 

ÖGF driver tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner ett 

samarbetsprojekt ”Grön Infrastruktur på Östergötlands Golfbanor” 

ÖGF har initierat ett arbete med att förbättra den gröna infrastrukturen och öka den biologiska 

mångfalden på våra banor. 
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Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur 

och till människors välbefinnande.  

ÖGF har erhållit ett bidrag från Länsstyrelsen på 150 000 kr för att inventera naturvärdena på 

länets golfbanor. Efter inventeringen ska skötselplaner upprättas för respektive klubb 

GEO:s miljöcertifieringsprogram 

Golf Environment Organization (GEO) erbjuder ett internationellt miljöcertifieringsprogram 

anpassat till svenska lagar och regler. I Sverige arbetar vi i miljöverktyget OnCourse Sverige. 

Systemet bygger på Dokumentera, Förbättra och Marknadsföra. 

Synliggöra golfklubbens arbete med en hållbar utveckling av golfklubben, för medlemmar, 

politiker, samhället i övrigt och inte minst massmedia. Allt för att skapa trovärdighet för golfens 

miljöarbete. 

Nio av distriktets anläggningar är sedan 2019 miljöcertifierade enligt GEO. Vår ambition är att 

resterande 18_hålsanläggningar ska vara certifierade inom ett par år. 

Tyvärr har året som gått i princip varit bortkastat p g a den pågående pandemin. 

Östergötlands Golfförbund har prioriterat miljöarbete, bland annat genom att stå för klubbarnas 

kostnader för certifieringen. Priset för verifiering och certifieringen är c:a 20 000 kr per klubb. 

Övrig utbildning 

ÖGF har arrangerat Erfa-träffar tillsammans med SGA för banpersonal.  

Digitalt ERFA-träff hölls måndag 29 mars där Carl Lönnberg, Bankonsulent SGF, bl.a. berättade 

om statusen för distriktets golfbanor. 

Östergötlands Ban- och miljökommitténs årliga höstkonferens genomfördes i samband med 

distriktets Golfting på Ombergs Golf & Resort den 26:e november. 

 

Björn Gustafsson 

Banansvarig Östergötland 
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Östergötlands Golfförbund 
Juridiska kommittén 

Björn Gustafsson 

 

Verksamhetsberättelse Juridiska kommittén 2021  

Björn Pettersson, ordförande 

Simon Ahlberg 

Kerstin Allert 

Björn Gustafsson  

 

Kommittén har under året haft ett ärende att handlägga. 

 

”Åsidosättande av säkerhet”. Anmälan om ”Åsidosättande av säkerhet” har kommittén 

beslutat om avstängning under 12 månader. 

Björn Gustafsson 

 

 

Östergötlands Golfförbund 
Tävlingskommittén 

Hans Söderberg 

Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 2021 

 

2021 blev även det ett år präglat av coronavirusets inverkan på tävlingssäsongen. 

Det var tävlingsförbud fram till den 1 juni på grund av restriktioner. 

Östgötaserien 

Det innebar att Östgötaserien blev avkortad i år också, men när den väl fick komma igång så var 

det fulla omgångar nästan varje vecka. 

Avslutningstävlingen för seriesegrande lag 202, arrangerades av Norrköping/ Söderköping och 

spelades på Hyline GK den 25/9. De deltagande lagen spelade om att vara bästa serielag i 

Östgötaserierna samt bästa klubb på avslutningen. 

Inbjudna på avslutningen var de lag som vunnit sin serie, men eftersom alla inte spelat lika 

många matcher så gjordes en uträkning på antalet spelade matcher. 39 spelare kom till start av 

möjliga 80. 

Bästa serielag 2021 blev Vreta Kloster GK H50. Bästa klubb 2021 Vreta Kloster  
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Domarkåren 

Östergötlands domarkår har 2021 bestått av tre förbundsdomare och nio distriktsdomare.   

I Östergötland finns tre förbundsdomare som ansvarar för regelverksamheten i distriktet. 

2021 var uppdragen för distriktets domare betydligt mindre än de föregående åren. 

Orsaken till det har varit pandemin som spolierade större delen av säsongen, första tävlingarna 

kom inte igång förrän mitten av sommaren. 

 

Stort tack till distriktets domare som ställer upp med all sin erfarenhet. 

 

Tävlingskommittén tackar alla de klubbar i distriktet som ställer upp och genomför tävlingarna 

på ett mycket bra sätt, väl mött 2022. 

 

Hans Söderberg 

Tävlingskommitténs ordförande 

 

 

Östergötlands Golfförbund 
Junior- och Elitkommittén 

Lars-Erik Rickardsson 

 

Verksamhetsberättelse 2021 Junior- och Elitkommittén 

 

Junior- och Elitkommittén har under året bestått av: 

Lars-Erik Rickardsson, Vreta Kloster GK. Ordförande 

Eva Palmer Axell, Vadstena GK 

William Monier, Bråvikens GK 

Filip Eriksson, NSGK 

Ebba Klippinger, Vadstena GK 

 

På grund av Covid-19 startade de gemensamma aktiviteterna i distriktet först i juli. Under 

resterande del av verksamhetsåret har distriktet varit väl representerat i de flesta rikstäckande 

tävlingar och dessutom med fina framgångar. Fyra av de sex planerade Teen Tour helgerna 

kunde genomföras. Första steget av Teen Cup genomfördes på många klubbar i distriktet 

 
I första omgången JSM-klubblag som spelades på Bråviken, kom fem av nio lag från vårt 

distrikt. Landeryd och NSGK gick vidare till kvalomgång två. I finalspelet gick Landeryds GK 

återigen hela vägen till topp 4 och nådde tredje platsen i finalen 

 

Inom Östergötland erbjöds också Rookie-klass vid samtliga av de fyra tillfällen som Teen First-

klassen anordnas. Rookie-klassen spelades med HCP och ger spelare möjlighet att komma ut och 

tävla utan större press (träna på att tävla). 
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Lagtävlingen Östgötaserien för ungdomar med HCP 4,5 – 36 samlade 11 lag från 10 klubbar och 

spelades som matchspel. Seriespelet förkortades till en enkelserie. Även i år fanns möjlighet för 

klubbarna att bilda lag tillsammans, tyvärr utnyttjade inga klubbar den möjligheten. Det är en 

uppskattad tävlingsform. Beklaglig var att ett mycket stort antal matcher inte blev spelade, 

vanligtvis för att kubbarna inte fick ”fullt lag”. 

 

Landskapsmatchen mot Västergötland och Värmland blev pga. Covid-19 inställd. 

 

SGF:s Swedish Golf Team Supercamp har fortsatt. Uppdelat på olika tillfällen under hösten 

2021 och våren 2022. Distriktet deltar med 10 ungdomar. Under året avslutades den grupp som 

hade sina träffar hösten 2020 och våren 2021, även då med 10 ungdomar från vårt distrikt. 

Under våren avslutade vi tillsammans med SGF en träningsdag för nivån under Supercamp (som 

Minicamp), 14 ungdomar deltog i denna minicamp förlagd på Vesterby, med ledning av en PGA-

tränare och ett antal frivilliga föräldrar.  

 

Vår ambition är att få fler tjejer till golfen och att de stannar inom golfen. Under året planerade 

vi därför Golftjej Östergötland fyra sammankomster.  Syftet var att skapa möjligheter att träffas 

och lära känna andra golfande tjejer inom distriktet och motivera varandra. Trots 

Coronarestrektionerna lyckades vi genomföra tre träffar med ett snitt runt 10 deltagare. 

Inom aktiviteten Golftjej poängjakten, vars syfte är att inspirera tjejer till mer golf, har distriktet 

varit aktiva. Östergötland placerade sig på fjärde plats i landet och Vadstena var den klubb i 

landet som var mest aktiv.  

 

Under året har distriktstävlingar arrangerats. Jämfört med tidigare år har antalet tävlingar och 

tävlande minskat kraftigt pga. Covid-19. Landeryds Juniortour har varit den tävling som 

dominerat. Andra klubbar som också arrangerat tävlingar för distriktets samtliga juniorer har 

varit NSGK och Vadstena. Spelare från andra klubbar än arrangörsklubben har sällan 

förekommit. 

 

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Under året har nytt försök påbörjats med att 

kartlägga vilka följder detta får för klubbarna i arbetet med barn och ungdomar.  På grund av 

Covid-19 har inga utbildningar påbörjats på klubbarna. 

 

Lars-Erik Rickardsson 

Ordförande Junior- och Elitkommittén 
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Östergötlands Golfförbund 
Utbildnings- och utvecklingskommittén 

Peter Lindh 

 

Verksamhetsberättelse 2021 Utbildnings- och utvecklingskommittén 

Utbildningskommittén genomför främst ledarutbildningar och utbildningar som efterfrågas från 

klubbarna. Vi genomför också utbildningar tillsammans med Tävlingskommittén, i första hand 

tävlings- och regelutbildningar. Under året har dessutom ett antal ERFA-träffar, 

kurser/utbildningsaktiviteter genomförts inom bankommitténs omsorg. 

 

Utbildningskommittén har deltagit i 10 sammankomster vid ÖGF:s styrelsemöten samt 

årsmöten. Utbildningskommittén har också deltagit i ÖGF:s utbildningskonferens under hösten. 

 

Genomförda utbildningar under året 

Under säsongen var flera ledarutbildningar inplanerade men på grund av restriktionerna fick de 

ställas in. Några ledarutbildningar i steg 1 lokalt, genomfördes på några av distriktets klubbar.  

 

SISU/RF 

Vi har skapat en dialog med SISU/RF inför kommande säsongs planerade utbildningar och 

aktiviteter. Vi har nu efter många inställda arrangemang ett stort behov av kurser och 

utbildningar. 

 

Peter Lindh 

Ordförande Utbildning & Utvecklingskommittén 

 

Östergötlands Golfförbund 
Paragolf 

Karl-Erik Jonsson 

 
Verksamhetsberättelse Paragolf 2021 
 

Golfdistriktets roll i Paragolf är följande: 

- Stimulera golfklubbar att bli en aktiv paragolfklubb 
- Stötta golfklubbar med befintlig paragolfverksamhet 
- Utveckla tävlingsutbud/träningsutbud i distrikten/regionen i samarbete med klubbarna 
- Kommunicera ut till Golfsverige om distriktets paragolfverksamhet 
 

Under säsongen har inga aktiviteter genomförts gällande punkt 1 och 3 ovan med anledning av 

pandemisituationen.  

Stöttning av golfklubbarna har gjorts på förfrågan och kommunikationen till övriga Golfsverige 

har huvudsakligen skett vid de ERFA- och uppföljningsmöten som har anordnats digitalt av SGF. 

 

Karl-Erik Jonsson 

Ansvarig paragolf 
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Östergötlands Golfförbund 
Ekonomiansvarig 

Anna Carin Lindquist 

 

Balansrapport 2021 
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Resultatrapport 2021 med budgetförslag 2022 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intäkter   Budget 2021  Resultat 2021  Budget 2022 

Avgifter klubbar   500 000  508 330  475 000 

Bidrag   15 000  8 100  15 000 

Tävlingsavgifter   0  60 600  60 000 

Ränteintäkter     0  0  0 

Läger/kursavgifter  15 000  0  35 195 

Övrigt   0  4  0 

Summa Intäkter  530 000  577 034  585 195 

 

Kostnader   

Förvaltningskostnader  160 000  320 129  250 000 

Utvecklings- o utb. Kommittén 60 000  0  60 000 

Ungdoms- o elitkommittén  117 000  42 797  119 000 

Ban- o miljökommittén  40 000  6 084  30 000 

GEO certifiering  100 000  17 403  200 000 

Spel/tävlingskommittén  65 500  60 739  125 000 

Juridiska kommittén  0  1 427  10 000 

Paragolf   5 000  0  20 000 

Summa kostnader  547 500  448 579  814 000 

Årets resultat   -17 500  128 455  -228 805 
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Ärenden som ska behandlas på SGF:s förbundsmöte den 24/4 – 2022. 

 
 
Motioner   
 
Motion 1 från Stockholms GDF - Utredning i syfte att säkerställa banor för tävlingar. 

Motion 2 från Landeryds GK - Förslag om vinterträningsanläggning. 

Motion 3 från Rya GK - Införande av ett hickorygolf-ID 

ÖGF:s styrelse stöder förbundsstyrelsens rekommendationer.   

 
Propositioner 
 
Proposition 1 – Ändring av SGF:s stadgar avseende jämställdhet samt förtydligande av 
golfspelet och tävlingsverksamheten. 
 
ÖGF:s styrelse stöder förbundsstyrelsens rekommendation. 
 
 
ÖGF uppmanar klubbarna att läsa handlingarna på SGF:s hemsida, där handlingar och 
yttranden från GDF och förbundsstyrelsen finns att läsa.  

https://golf.se/om-golfsverige/moten/forbundsmotet/ 

Samtliga klubbar har möjlighet att diskutera förslagen vid respektive distrikts vårmöte 
och därefter följer FM. Östergötland äger rätt att delta med 3 ombud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://golf.se/om-golfsverige/moten/forbundsmotet/
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Östergötland i februari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staffan Johansson   Maria Uller 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Anna-Carin Lindquist   Peter Lind 
Kassör 
 
 
 
 
 
 
Björn Gustafsson   Hans Söderberg 
 
 
 
 
 
 
  Lars-Erik Rickardsson 
 
 
 
 
 

 


