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FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2001
Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets
förbundsmöte lördagen den 7 april 2001 på If
Konferenscenter, Bergshamra, Stockholm.
Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)

INLEDNING
Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
Parentation hölls över Birgit Håkansson, Göteborgs GK, Valter Thomé, Kristianstads
GK, Karl-Axel Remnerö, Falsterbo GK och Roland Nilsson, Bodens GK, vilkas minne
ägnades en tyst minut.
I sitt inledningsanförande behandlade Ulf Laurin bl a
att golfens förbundsmöte är ett angeläget möte, där verksamhet som genomförts kan
diskuteras och, framför allt, beslut kan fattas om verksamhetsinriktningar och ekonomi
för framtiden;
att det gångna verksamhetsåret visar att golfsporten står stark, ungdomsverksamheten
växer och elitverksamheten redovisar stora framgångar;
att medlemsökningen i landets golfklubbar varit 7% för seniorer och 10% för juniorer;
att svensk golfsport har ett högt anseende internationellt, inte bara p g a idrottsliga
framgångar, utan även som föredöme när det gäller uppdelningen i idrottslig verksamhet
och affärsverksamhet;
att under det gångna året har en angelägen utredning arbetat, som skall lägga viktiga
förslag om golfens organisation och demokratifrågor, samt
att förbundsstyrelsen under året genomfört en viktig diskussion om en förändring av
kansliets organisation och arbetssätt, en fråga som blir en uppgift för den tillträdande
förbundsstyrelsen att hantera.
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§1

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till att omfatta 70 ombud med 75 röster (bilaga 1)
§2

Fråga om mötets utlysande

Mötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
§3

Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Walter Rönmark, Sundsvall.
Utsågs Bo Ericsson, SGF, att föra protokollet.
§4

Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Till protokollsjusterare valdes Bengt-Göran Nilsson, Västmanlands GDF och Bertil
Gustafsson, Blekinge GDF.
Utsågs Mats Widén, Jämtland-Härjedalens GDF och Klas Löfgren, Medelpads GDF, till
rösträknare.
§5

Fastställande av föredragningslista

Fastställdes av förbundsstyrelsen framlagt förslag till föredragningslista med den
kompletteringen att under punkt 6 kan även diskuteras redovisad ekonomi för de bolag
som berör förbundets verksamhet.
§6

Behandling av styrelsens berättelse

Anders Nyberg, SGF, lämnade en ingående redogörelse över förbundets och bolagens
ekonomi.
Mötet beslöt
att med godkännande lägga styrelsens berättelse till handlingarna (bilaga 2).
§7

Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Mats Fridblom läste upp revisionsberättelsen, som efter godkännande lades till
handlingarna (bilaga 3).
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§8

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut
om disposition av överskott

Mötet beslöt fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 2000-01-01 – 2000-12-31
med ett överskott av 3 503 837 kronor och balansräkningen omfattande 28 188 069
kronor samt att överskottet balanseras i ny räkning.
§9

Beslut om ansvarsfrihet

I enlighet med revisorernas förslag beslöt mötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
******
Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen, gratulerade golfen till ett bra verksamhetsår och
berörde bl a följande:
- Riksidrottsförbundets roll som samlande organisation för idrotten.
- Golfsportens utveckling som en bredd- och elitidrott har medfört att golfen numera,
med rätta, skall betraktas som en folksport.
- SGF borde erhålla en större del av statsanslaget till idrott, det utökade anslaget till RF
skall i första hand komma specialförbunden till del och golfen torde kunna påräkna
en ökning av statsanslaget motsvarande 10-15%.
- Golfen saknar golfbanor för att kunna fortsätta expandera, ett problem som måste
bearbetas på många olika sätt.
- RF öronmärker ej specialförbundens anslag, men ser det som angeläget att
specialförbunden nyttjar statsanslaget för att bredda sin verksamhet.
- Inom RF diskuteras att flytta RF-kansliet till Bosön.
- 2003 fyller RF 100 år, vilket skall firas inom hela idrottsrörelsen.
******
§ 10

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Fastställdes att förbundsstyrelsen under verksamhetsåret skall bestå av ordförande och
sex övriga ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.
§ 11

Föredragning av valberedningens förslag samt nominering
av andra kandidater

Valberedningens ordförande, Tore Bryneholt, föredrog valberedningens förslag (bilaga 4).
Göte Emilsson, Västergötlands GDF, nominerade Ulf Laurin till ordförande i förbundsstyrelsen.
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Göran K Johansson, Göteborgs GDF, yrkade bifall till valberedningens förslag avseende
uppdraget som ordförande i förbundsstyrelsen.
Mötet beslöt att pläderingen för de föreslagna kandidaterna skulle genomföras under
punkt 11 ”Föredragning av valberedningens förslag samt nominering av andra
kandidater”.
Leif Ledmyr, Stockholms GDF, pläderade för valberedningens förslag.
Göte Emilsson, Västergötlands GDF, pläderade för Ulf Laurin som ordförande i förbundsstyrelsen.
Georg Kittel, Skånes GDF, pläderade för Ulf Laurin som ordförande i förbundsstyrelsen.
Göran K Johansson, Göteborgs GDF, pläderade för valberedningens förslag.
Mötet beslöt härefter att pläderingen för kandidater till förbundsstyrelsen var avslutad.
§ 12

Förbundsstyrelsens förslag angående IT-strategi

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till IT-strategi för klubbar, distrikt och förbund
(bilaga 5).
Birgitta Ljung, förbundsstyrelsen, föredrog ärendet och yrkade bifall till FS förslag.
Jan Söderström och Göran K Johansson, Göteborgs GDF, yrkade återremiss på punkt
två i förbundsstyrelsens förslag till IT-strategi.
Mötet beslöt att
- avslå Göteborgs GDF:s återremissyrkande avseende punkt två i FS förslag,
- godkänna föreslagna rekommendationer på kort sikt (1-2 år),
- godkänna föreslagen IT-strategi på längre sikt (3-5 år),
- uppdra åt FS att sammankalla till ett extra FM för beslut om ekonomisk ram och
finansiering när upphandlingsunderlaget finns för beslut.
§ 13

Verksamhetsinriktning och ekonomisk ram 2002

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk ram
2002 (bilaga 6).
Bengt Johansson, Värmlands GDF, yrkade att tidningen Svensk Golf, om den skall ha
den annonsomfattning som nu föreligger, inom två år skall vara självfinansierad.
Ulf Laurin, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på Bengt Johanssons förslag.
Mötet beslöt att
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-

godkänna förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk ram
för 2002, samt
fastställa förbundsstyrelsens förslag till avgifter för 2002.

Ordföranden ställde proposition på Bengt Johanssons yrkande att tidningen Svensk Golf
skall vara självfinansierad inom två år och Ulf Laurins yrkande om avslag på Johanssons
yrkande och fann att mötet beslöt att avslå Bengt Johanssons yrkande.
§ 14

Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt en revisor och
revisorssuppleant

Till ordförande för ett år föreslog valberedningen nyval av Christer Örning, Örkelljunga
GK. Till ledamöter för två år föreslogs omval av Mia Reich-Sjögren, Delsjö GK, invald
1995, Birgitta Ljung, Eksjö GK, invald 1999 samt nyval för två år av Håkan Edvardsson,
Flädje GK.
Till revisor föreslog valberedningen nyval av Mats Fridblom, Österåkers GK, mandattid
ett år och nyval, som suppleant, av Sören Carlsson, Östersund-Frösö GK, mandattid ett
år.
Göte Emilsson, Västergötlands GDF och Georg Kittel, Skånes GDF, hade föreslagit Ulf
Laurin till ordförande för ett år.
Leif Ledmyr, Stockholms GDF, föreslog sluten omröstning avseende valet till
ordförande.
Mötet beslöt om sluten omröstning i ordförandevalet och röstlängden justerades.
Rösträkningen utföll så att av 75 avgivna röster erhöll Christer Örning 43 röster och Ulf
Laurin 32 röster.
Mötet beslöt att till ny ordförande i förbundsstyrelsen välja Christer Örning.
Mötet beslöt välja övriga ledamöter och revisorer enligt valberedningens förslag.
§ 15

Ersättning vid tävlingar arrangerade/sanktionerade av SGF

Luleå GK/Norr- och Västerbottens GDF hade framlagt en motion om att översyn skall
genomföras avseende ersättningsnivåerna till klubbar som genomför tävlingar arrangerade/sanktionerade av SGF (bilaga 7).
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Bengt-Göran Nilsson, Västmanlands GDF, yrkade tillägg till motionen ”att översynen av
nuvarande ersättningsnivåer till klubbar som arrangerar tävlingar på uppdrag av SGF även
inkluderar alla tävlingar där SGF medverkar/sanktionerar tävlingen, t ex Electrolux
Golfens Championship (Sven Tumbas tävling).
Ulf Laurin, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på Bengt-Göran Nilssons tilläggsyrkande.
Mötet beslöt att
- FS skall lägga förslag om ersättning vid tävlingar arrangerade/sanktionerade av SGF
till FM 2002,
- avslå Bengt-Göran Nilssons, Västmanlands GDF, tilläggsyrkande.
§ 16

Disciplinär verksamhet

Skånes GDF hade framlagt en motion angående disciplinär verksamhet (bilaga 8).
Leif Ledmyr, Stockholms GDF, yrkade att kostnaderna för den verksamhet som föreslås
i motionen skall falla inom SGF:s budget.
Mötet beslöt att
- tillstyrka motionärens båda yrkanden, med anmärkning dock att det torde saknas
förutsättningar att tillskapa praxissamlingen genast,
- kostnaderna för den verksamhet, som framgår av motionen, skall bestridas av SGF.
§ 17

Ändring av stadgar avseende valberedningens sammansättning

Skånes GDF hade framlagt en motion om ändring av SGF:s stadgar, § 18 (bilaga 9).
Bertil Elisson, Östergötlands GDF, yrkade att valberedningen skall bestå av ordförande
och två ledamöter.
Klas Löfgren, Medelpads GDF, yrkade att om motionen antogs av FM så skulle denna
paragraf förklaras omedelbart justerad.
Mötet beslöt att
- bifalla motionen samt
- uppdra åt valberedningen att skyndsamt utarbeta instruktioner för sin verksamhet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 18

Översyn av medlemsförsäkringen

Värmlands GDF hade framlagt en motion om översyn av medlemsförsäkringen (bilaga
10).

7 (7)
Mötet beslöt avslå motionen.
§ 19

Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen

Bertil Elisson, Östergötlands GDF, hade framlagt förslag till ordförande och ledamöter i
valberedningen.
Ronnie Åbrandt, Skånes GDF, föreslog Åke Lagergren, Sofiedals GK, att ingå i
valberedningen.
Mötet beslöt att till ordförande i valberedningen välja Tore Bryneholt, Sundsvalls GK.
Till ledamöter i valberedningen valdes Ola Öquist, Piteå GK, Marianne Persson,
Forsgårdens GK, Karl-Erik Bergström, Gotska GK samt Patrick Enckell, Karlshamns
GK.
§ 20

Fastställande av tid för förbundsmötet 2002

Förbundsmötet beslöt att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till lördagen den 13
april 2002, att förläggas till Göteborg.
§ 21

Avslutande av mötet

Mötesordföranden, Walter Rönmark, framförde en intressant och roande redogörelse
över en studie av protokoll från tidigare förbundsmöten. Walter Rönmark framhöll att
golfen är en framgångsrik idrott, som borde kunna bli ännu bättre.
Avgående ordföranden i FS, Ulf Laurin, tackade Walter Rönmark för ett mycket väl
genomfört uppdrag som mötesordförande.
Nyvalde ordföranden i FS, Christer Örning, tackade för förtroendet att leda den nyvalda
styrelsens arbete.
Vid protokollet

Bo Ericsson
Mötessekreterare
Justeras

Walter Rönmark
Mötesordförande

Bengt-Göran Nilsson
Protokolljusterare

Bertil Gustafsson
Protokolljusterare

