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FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2002
Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets
förbundsmöte lördagen den 13 april 2002 på
Scandic Hotel Crown, Göteborg.
Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)

INLEDNING
Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
Parentation hölls över Stig Facht, Lidingö GK, Bo Häägg, Delsjö GK och Jörgen
Bengtsson, Kristianstads GK, vilkas minne ägnades en tyst minut.
Visades ett bildspel över golfen som idrott för människor i alla åldrar.
I sitt inledningsanförande framförde Christer Örning bl a
att han känt ett stort stöd från distrikt och klubbar under sitt första år som ordförande i
förbundet och för vilket han uttalade sin tacksamhet;
att det för den framtida utvecklingen av svensk golfsport är angeläget att förbättra
dialogen mellan förbund, distrikt och klubbar, samt
att IT-frågorna varit föremål för en ingående information och diskussion mellan
förbundet och Golfsverige.
§1

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till att omfatta 71 ombud med 75 röster (bilaga 1)
§2

Fråga om mötets utlysande

Mötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
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§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 protokolljusterare valdes Bruno Hedlund, Göteborgs GDF och Kjell Nilsson,
Stockholms GDF.
Utsågs Ulla Gunnarsson, Hallands GDF och Håkan Dahlman, Dalarnas GDF, till
rösträknare.
§5

Fastställande av föredragningslista

Karl-Erik Bergström, Gotlands GDF, yrkade att föredragningslistan justeras så att punkt
15 tidigareläggs eller att Gotlands röster överlämnas till presidiet, eftersom Gotlands
delegater, av kommunikationsskäl, riskerade att ej kunna delta i valet av ledamöter till
förbundsstyrelsen.
Fastställdes av förbundsstyrelsen framlagt förslag till föredragningslista med den
förändringen att punkt 15 skall behandlas före punkt 12.
§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).
§8

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

Mötet beslöt fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 2001-01-01 – 2001-12-31
med ett underskott av 3 610 132 kronor och balansräkningen med en omslutning
omfattande 33 060 157 kronor samt att underskottet balanseras i ny räkning.
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§9

Beslut om ansvarsfrihet

I enlighet med revisorernas förslag beslöt mötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
§ 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).
Bertil Hammarstedt, Skånes GDF, nominerade Per Malmrup och Britt Hogenstedt till
ledamöter i förbundsstyrelsen.
Bengt-Göran Nilsson, Västmanlands GDF, nominerade Torsten Hellmark, Stjernfors
GK, till ledamot i förbundsstyrelsen.
Valberedningen nominerade Mats Fridblom, Österåkers GK, som revisor och Sören
Carlsson, Östersund-Frösö GK, som revisorssuppleant för kommande mandatperiod.
Mötet beslöt härefter att pläderingen för kandidater till förbundsstyrelsen och som
revisorer var avslutad.
§ 15

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

Till ordförande för ett år föreslog valberedningen omval av Christer Örning, Örkelljunga
GK, invald 2001. Till ledamöter föreslogs omval av Erik Åkerlund, Östersund-Frösö GK,
invald 2000, och nyval av Hans Johansson, Albatross GK och Gun Nilsson, Lidingö GK.
Bengt Hammarstedt, Skånes GDF, föreslog Per Malmrup, Vasatorps GK, till ledamot i
förbundsstyrelsen.
Klas Löfgren, Medelpads GDF, yrkade bifall till valberedningens förslag att välja Erik
Åkerlund som ledamot i förbundsstyrelsen samt föreslog sluten votering avseende valen
till ledamöter i förbundsstyrelsen.
Bengt-Göran Nilsson, Västmanlands GDF, yrkade att Torsten Hellmark, Stjernfors GK,
skulle väljas till ledamot av förbundsstyrelsen.
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Gunnar Hjelm, Jämtland-Härjedalens GDF, yrkade att Per Malmrup, Britt Hogenstedt
och Erik Åkerlund skulle väljas till ledamöter i förbundsstyrelsen.
Kjell Nilsson, Stockholms GDF, yrkade att Gun Nilsson och Per Malmrup skulle väljas
till ledamöter i förbundsstyrelsen.
Stefan Westermark, Norr-Västerbottens GDF, yrkade att Britt Hogenstedt och Per
Malmrup skulle väljas till ledamöter i förbundsstyrelsen.
Göte Emilsson, Västergötlands GDF, yrkade att Britt Hogenstedt, Per Malmrup och Erik
Åkerlund skulle väljas till ledamöter i förbundsstyrelsen.
Bo Bäckman, Bo huslän-Dals GDF, yrkade att Hans Johansson skulle väljas till ledamot av
förbundsstyrelsen.
Vid sluten omröstning erhöll Gun Nilsson 54 röster, Erik Åkerlund 53 röster, Per
Malmrup 42 röster, Britt Hogenstedt 30 röster, Hans Johansson 22 röster och Torsten
Hellmark 8 röster.
Förbundsmötet beslöt att till ledamöter i förbundsstyrelsen för perioden 2002 – 2004
välja Gun Nilsson, Erik Åkerlund och Per Malmrup.
Till revisor beslöt mötet att välja Mats Fridblom och till revisorssuppleant valdes Sören
Carlsson.
§ 12

Förbundsstyrelsens förslag angående IT-upphandling

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ekonomisk ram och finansiering av framtidens IT-system (bilaga 5).
Christer Bergfors, Blekinge GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Bruno Hedlund, Göteborgs GDF, tillstyrkte finansieringen enligt förbundsstyrelsens
förslag samt yrkade att förbundsmötet beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att senast
inför förbundsmötet 2003 lägga fram ett komplett förslag till IT-upphandling.
Roger Skanser, Västmanlands GDF, yrkade
att den finansiella ramen (64 Mkr + moms) för utveckling av framtidens IT-system delas
lika mellan SGF:s medlemmar uppdelat på en tredjedel per år under perioden 2003 –
2005. Med medlem i SGF avses klubb (motsvarande) enligt SGF:s stadgar. Förbundsstyrelsen utarbetar regler för nyanslutna och framtida klubbar. Detta motsvarar idag ca 48
Tkr per klubb och år + moms, samt
att styrgruppen och/eller förbundsstyrelsen avger rapport och rekommendation vid
kommande förbundsmöte inför nästföljande års utdebitering, d v s varje förbundsmöte är
ett möjligt beslutstillfälle för större riktningsförändringar för projektet.
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Bengt Hammarstedt, Skånes GDF, föreslog ändring av första att-satsen i förbundsstyrelsens förslag till följande:
att fastställa den finansiella ramen till max 80 Mkr samt en utdebitering av 56 kronor per
aktiv medlem under år 2003 och att förbundsstyrelsen skall undersöka alternativa finansieringsformer.
Den finansiella ramen skall täcka utvecklingskostnader för utveckling av grund- och
klubbmoduler samt delar av utbildningskostnaderna.
Bo Bäckman, Bohuslän-Dals GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Ola Ahlstrand, Smålands GDF, föreslog förbundsmötet besluta
att tillstyrka utvecklingen av ett nytt IT-system inom en kostnadsram av 64 Mkr exkl
moms samt att kostnadsramen ej får överskridas. Ramen skall täcka utvecklingskostnader
för grund- och klubbmodul samt framtagning av utbildningsmaterial och genomförande
av grundutbildning exkl res- och logikostnader;
att finansieringen skall vara solidarisk och baseras på antalet aktiva medlemmar per den 1
september för åren 2002, 2003 och 2004. För de klubbar, som så önskar, skall alternativa
finansieringslösningar erbjudas;
att IT-styrgruppen ej skall känna sig slaviskt bunden till IT-strategin.
I övrigt yrkade Smålands GDF bifall till förbundsstyrelsens förslag punkterna 2-6.
Smålands GDF yrkade avslag på yrkandena från Göteborgs GDF, Västmanlands GDF
och Skånes GDF.
Göte Emilsson, Västergötlands GDF, yrkade bifall till utdebitering för 2003 för fortsatt
arbete med IT-utvecklingen och avslag på förbundsstyrelsens förslag i övrigt.
Göran K Johansson, Göteborgs GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag för år
2003, samt att det uppdras åt förbundsstyrelsen att senast till förbundsmötet 2003 lägga
fram ett komplett förslag för den fortsatta IT-utvecklingen.
Tage Nordkvist, Värmlands GDF, tillstyrkte Skånes GDF:s yrkande att förbundsstyrelsen
undersöker möjligheten till alternativa finansieringsmöjligheter som innebär att kostnaderna för klubbarna blir lägre.
Kjell Nilsson, Stockholms GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Mötet beslöt att
- tillstyrka förbundsstyrelsens förslag punkterna 2-6,
- avslå Västmanlands GDF:s yrkande,
- avslå Skånes m fl GDF:s yrkande avseende punkt 1 i förbundsstyrelsens förslag,
- tillstyrka förbundsstyrelsens förslag punkt 1 förtydligat med Smålands GDF:s yrkande.
§ 13

Förbundsstyrelsens förslag för användande av introduktionskort

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag för användande av introduktionskort (bilaga 6).
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Kjell Nilsson, Stockholms GDF, föreslog
att utöver de kategorier som föreslås erhålla introduktionskort enligt förbundsstyrelsens
förslag skall, utöver ordförande och en förtroendevald, även övriga ledamöter i distriktsstyrelserna erhålla ett introduktionskort för Sverige, samt
att förbundsstyrelsen skall undersöka med övriga nordiska länder möjligheten att även
denna kategori förtroendevalda på sikt kan erhålla ett nordiskt introduktionskort.
Bo Wickberg, SGF, lämnade information till bakgrunden för introduktionskortet.
Christer Örning, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Mötet beslöt att
- tillstyrka förbundsstyrelsens förslag,
- avslå Stockholms GDF:s bägge förslag.
§ 14

Förbundsstyrelsens förslag med anledning av inkomna remissvar och
yttranden över Golfens Strukturutredning (GSU)

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag med anledning av inkomna remissvar och
yttranden över GSU (bilaga 7).
Klas Löfgren, Medelpads GDF, yrkade att proposition i ärendet läggs till förbundsmötet
2003.
Bengt Hammarstedt, Skånes GDF, yrkade att den andra att-satsen i förbundsstyrelsens
förslag kompletteras med texten ”med remiss och/eller deltagande från distrikten”.
Mötet beslöt att
- ett golfklubbspaket skall tas fram för stöd till verksamhetsutveckling för nya och
befintliga klubbar,
- genomföra stadgeöversyn med beaktande av GSU, inkomna remisser och förbundsstyrelsens egna yttranden,
- komplettera förbundsstyrelsens förslag, andra att-satsen, med texten ”med remiss
och/eller deltagande från distrikten”,
- förbundsstyrelsen skall framlägga förslag i ärendet vid nästa förbundsmöte.
§ 16

Förbundsstyrelsens förslag med anledning av inkomna remissvar och
yttranden över utredni ngen Arbetsgruppen Medlem (Ag-medlem) - utredning om framtida medlems- och associationsformer

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag med anledning av inkomna remissvar och
yttranden över utredningen Ag-medlem (bilaga 8).
Klas Löfgren, Medelpads GDF, yrkade att proposition i ärendet läggs till förbundsmötet
2003.
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Mötet beslöt att
- uppdraga åt förbundsstyrelsen att utforma villkoren i medlemsformerna M 1, M 2 och A
med beaktande av Ag-medlems rapport, remissvar och förbundsstyrelsens egna
synpunkter,
- genomföra erforderlig stadgeöversyn,
- förbundsstyrelsen skall framlägga förslag i ärendet vid nästa förbundsmöte.
§ 17

Styrelsens förslag angående ersättning till klubbar vid tävlingar
arrangerade/sanktionerade av SGF

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ersättning till klubbar vid tävlingar
arrangerade/sanktionerade av SGF (bilaga 9).
Håkan Edvardsson, förbundsstyrelsen, föredrog ärendet.
Ulf Geijer, Norr-Västerbottens GDF, yrkade att förbundsmötet beslutar enligt
förbundsstyrelsens förslag alternativ 1, innebärande en höjning av medlemsavgiften med 7
kronor, samt ytterligare en höjning av medlemsavgiften med 1 krona för att möjliggöra ett
slopande av sanktionsavgiften vid SGT-tävlingar.
Bruno Hedlund, Göteborgs GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med förändringen att höjningen sker under tre år.
Mötet beslöt att
- reseersättningar enligt utredningens förslag genomförs fr o m 2003 och finansieras
genom ökade anmälningsavgifter,
- bibehålla nuvarande ersättningsnivåer för arrangerande klubbar.
§ 18

Ersättning till klubb vid riksomfattande tävlingar

Albatross GK/Göteborgs GDF hade framlagt en motion om ersättning till klubb vid
riksomfattande tävlingar (bilaga 10).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att
- punkt 1 och 3 i motionen anses besvarad genom förbundsmötets beslut med anledning
av styrelsens förslag om ersättning till klubbar för tävlingsverksamhet,
- punkt 2 i motionen avslås.
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

§ 19

Individuell prenumeration

Stockholms GDF/Brollsta GK hade framlagt en motion om individuell prenumeration
på tidningen Svensk Golf (bilaga 11).
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 20

Tidningen Svensk Golf som frivillig produkt

Stockholms GDF/Brollsta GK hade framlagt en motion om tidningen Svensk Golf som
frivillig produkt (bilaga 12).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 21

Auktorisation av regionala golfgymnasier

Göteborgs GDF hade framlagt en motion om auktorisation av regionala golfgymnasier
(bilaga 13).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att bifalla motionen.
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 22

Nationellt seriespel för alla åldersklasser

Halmstad GK/Hallands GDF hade framlagt en motion om inrättande av nationellt seriespel för alla åldersklasser (bilaga 14).
Erik Åkerlund, förbundsstyrelsen, föredrog ärendet.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 23

Maxtaxa för uthyrning av golfbilar

Smålands GDF hade framlagt en motion om tillämpning av maxtaxa för golfbilar.
Småland föreslår att förbundsmötet beslutar rekommendera golfklubbarna i Sverige, med
tillgång till golfbil, att inte ta ut en avgift för hyra av golfbil för rörelsehindrade med av
förbundet utfärdat läkarintyg (bilaga 15).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att bifalla motionen.
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

9

§ 24

Utökning av antalet bankonsulenter

Blekinge GDF hade framlagt en motion angående utökning av antalet bankonsulenter
(bilaga 16)
Bertil Gustafsson, Blekinge GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag samt
föreslog förbundsmötet besluta, att uppdra åt förbundsstyrelsen att snarast tillsätta den
tjänst som bankonsulent, som finns upptagen i verksamhetsplan och budget för 2002, så
att distrikten får del av ytterligare en bankonsulents tjänster.
Ola Ahlstrand, Smålands GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag, samt föreslog
förbundsmötet besluta att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fr om 2003-01-01 göra det
möjligt för distrikt att övertaga delar av serviceverksamheten, samt att avgiften till SGF
sänks motsvarande den del av serviceverksamheten som övertages.
Christer Bergfors, Blekinge GDF, yrkade bifall till Blekinge GDF:s förslag.
Göran K Johansson, Göteborgs GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Bengt Johansson, Värmlands GDF, yrkade avslag på Ola Ahlstrands förslag.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att motionen är besvarad.
Mötet beslöt att
- bifalla förbundsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad,
- uppdra åt förbundsstyrelsen att snarast tillsätta tjänsten som bankonsulent, vilken finns
upptagen i verksamhetsplan och budget 2002, så att distrikten får del av en till
bankonsulent,
- avslå Smålands GDF:s yrkande att göra det möjligt för distrikt att övertaga delar av
serviceverksamheten fr o m 2003-01-01.
§ 25

Prioritering av insatser för nya banor och SGF:s banservice

Göteborgs GDF hade framlagt en motion om prioriteringar av insatser för tillkomsten av
nya banor och SGF:s banservice (bilaga 17).
Ola Ahlstrand, Smålands GDF, yrkade avslag på Göteborgs GDF:s motion.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 26

Utredning av banserviceverksamheten
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Stockholms GDF hade framlagt en motion om utredning av SGF:s banverksamhet (bilaga
18).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 27

Frikort

Albatross GK/Göteborgs GDF hade framlagt en motion om en utökning av utdelningen
av SGF:s kort för fritt spel (bilaga 19).
Med hänvisning bl a till att förbundsstyrelsen förelägger förbundsmötet ett eget förslag
om nya rekommendationer för introduktionskort, föreslår förbundsstyrelsen förbundsmötet besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 28

Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen

Bertil Elisson, Östergötlands GDF, hade framlagt förslag att till ledamöter i valberedningen skulle väljas Marianne Persson, Forsgårdens GK, Patrick Enckell, Karlshamns
GK, Ola Öqvist, Piteå GK, Karl-Erik Bergström, Gotska GK samt att Leif Ledmyr,
Lidingö GK skulle väljas till ordförande.
Rolf Kvist, Södermanlands GDF, nominerade Peter Eriksson, Torshälla GK att ingå i
valberedningen.
Bengt Hammarstedt, Skånes GDF, nominerade Åke Dahlgren, Sofiedals GK, som
ordförande i valberedningen.
Bruno Hedlund, Göteborgs GDF, yrkade bifall till förslaget att Leif Ledmyr, Lidingö GK,
skulle väljas till ordförande i valberedningen.
Klas Löfgren, Medelpads GDF, yrkade att valen till valberedningen skulle genomföras
som sluten omröstning.
Kjell Nilsson, Stockholms GDF, yrkade bifall till Skånes förslag att Åke Dahlgren skulle
väljas till ordförande i valberedningen och att Marianne Persson, Patrick Enckell, Ola
Öqvist och Peter Eriksson skulle ingå i valberedningen.
Mötet beslöt att
valen skulle genomföras genom sluten omröstning.
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Efter sluten omröstning erhöll Peter Eriksson 66 röster, Marianne Persson 56 röster, Ola
Öqvist 52 röster, Patrick Enckell 43 röster, Åke Dahlgren 39 röster, Leif Ledmyr 31
röster och Karl-Erik Bergström 10 röster.
Förbundsmötet beslöt att till ledamöter i valberedningen välja Peter Eriksson, Marianne
Persson, Ola Öqvist, Patrick Enckell och Åke Dahlgren.
Bengt Hammarstedt, Skånes GDF, nominerade Åke Dahlgren till ordförande i valberedningen. Även Ola Öqvist och Patrick Enckell nominerades till ordförande i
valberedningen.
Efter sluten omröstning erhöll Åke Dahlgren 37 röster, Ola Öqvist 31 röster och Patrick
Enckell 2 röster.
Förbundsmötet beslöt att välja Åke Dahlgren till ordförande i valberedningen.
§ 29

Verksamhetsplan 2002 – 2004, ekonomisk ram för 2003 samt avgifter

Mats Enquist, GS, redovisade uppläggningen för det nya arbetssättet med förbundets
verksamhetsplanering (bilaga 19).
Christer Bergfors, Blekinge GDF, yrkade att följande komplettering skulle införas i
verksamhetsplanen: ”SGF skall i samverkan med intresseorganisationerna GAF, PGA
och SGA samt berörda fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer verka för att
golfklubbarna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”
Ola Ahlstrand, Smålands GDF, konstaterade att verksamhetsplanen saknar en aktivitet
som anger att förbundsstyrelsen skall utarbeta ägardirektiv för förbundets
bolagsverksamhet.
Bengt Johansson, Värmlands GDF, yrkade att avgiften för seniorer skall beslutas till 135
kronor.
Bengt Hammarstedt, Skånes GDF, yrkade att den första att-satsen i förbundsstyrelsens
förslag kompletteras med texten ”samt att senioravgiftens del för Svensk Golf särredovisas”.
Mötet beslöt att
- godkänna förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för åren 2002 – 2004 och
ekonomisk ram för 2003,
- godkänna Blekinge GDF:s tilläggsyrkande,
- uppdra åt förbundsstyrelsen att utarbeta ägardirektiv för förbundets bolagsverksamhetet,
- medlemsavgiften för junior skall vara 70 kronor,
- medlemsavgiften för senior skall vara 140 kronor,
- avslå Skånes GDF:s yrkande om särredovisning av senioravgiften för Svensk Golf
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- tidningen Svensk Golf distribueras i ett exemplar per hushåll i enlighet med respektive
klubbs önskemål.
§ 30

Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2003

Mötet beslöt att
fastställa tiden för nästa förbundsmöte till lördagen den 5 april 2003, att förläggas till
Stockholm.
§ 31

Avslutande av mötet

Christer Örning tackade mötesordförande Walter Rönmark för ett utmärkt sätt att leda
förbundsmötesförhandlingarna.
Britt Hogenstedt avtackades av Christer Örning för den tid hon deltagit i förbundsstyrelsens arbete.
Vid protokollet

Bo Ericsson
Mötessekreterare

Justeras

Walter Rönmark
Mötesordförande

Bruno Hedlund
Protokolljusterare

Kjell Nilsson
Protokolljusterare
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Bilaga 1

Röstlängd upprättad vid Förbundsmötet den 13 april 2002
Distrikt
Blekinge

Ombud
Bertil Gustafsson
Christer Bergfors

Antal röster
1
1

Bohuslän-Dal

Bo Bäckman
Göran Wessberg
Roland Mattsson

1
1
1

Dalarna

Håkan Dahlman
Hans Grandin
Bengt Pettersén

1
1
1

Gotland

Karl-Erik Bergström
Hans Wiklund

1
1

Gästrike-Hälsinge

Bo Wallgren
Håkan Forsberg
Bengt-Ove Andersson

1
1
1

Göteborg

Bruno Hedlund
Göran K Johansson
Christer Karlsson
Anders Rydberg

1
1
1
1

Halland

Gunnar Askehall
Ulla Gunnarsson
Stefan Ågren

1
1
1

Jämtland-Härjedalen

Gunnar Hjelm
Anna Kristoffersson

1
1

Medelpad

Klas Löfgren
Mats Sjöblom

1
1

Norr-Västerbotten

Liselott Engström
Ulf Geijer

2
2

Skåne

Bengt Hammarstedt
Gunnar Bengtsson
Lennart Fridh
Bertil Lövgren
Bertil Nilsson
Kjell Nilsson
Glenn Pettersson

1
1
1
1
1
1
1
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Lars Wolff
Ronnie Åbrandt

1
1

Småland

Ola Ahlstrand
Lena Edman
Bengt Lindsjö
Thomas Nordahl
Bo Olsson
Lars-Erik Bjelkemyr

1
1
1
1
1
1

Stockholm

Kjell Nilsson
Börje Rangnitt
Bengt Larsson
K-G Lindeberg
Kjell Nilsson
Claes Tottie
Lars Andersson

1
1
1
1
1
1
1

Södermanland

Rolf Kvist
Staffan Westman
Jan Åkerman
Jörgen Ödfjäll

1
1
1
1

Uppland

Mats Linder
Lena Wikstrand
Nalle Rösell

2
1
1

Värmland

Bengt Johansson
Kerstin Kringsberg
Tage Nordkvist

1
1
1

Västergötland

Göte Emilsson
Lars Eliasson
Bengt Hedenström
Hans Melander

1
1
1
1

Västmanland

Bengt-Göran Nilsson
Conny Eckervald
Roger Skanser

1
1
1

Ångermanland

Jöns-Åke Göransson
Sven Eriksson

1
1

Örebro län

Olle Engström
Anders Eriksson

1
1

Östergötland

Bertil Elisson
Inge Selberg

2
1

