FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2004
Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets
Förbundsmöte lördagen den 24 april 2004
på Scandic Infra City, Upplands Väsby.

INLEDNING
Förbundsordförande Christer Örning hälsade gäster från Danmark, Finland, Island, Norge, RF:s representant Jerker Löfgren, medlemmar i Guldklubben, tidigare ordförandena Ulf Laurin och Lennart Molander, samt SGF:s samarbetspartners och personal välkomna och förklarade därefter förbundsmötet
för öppnat..
Parentation hölls över Björn Israelsson, bankonsulent Svenska Golfförbundet och Sören Götemo,
Kumla GK, vilkas minne ägnades en tyst minut.
I sitt inledningsanförande framförde Christer Örning bland annat
att

2003 blev ett mycket framgångsrikt år för svensk golfsport med ökat antal medlemmar och att
genomförandet av Solheim Cup på Barsebäck blev en idrottslig och publik succé, så bra att tävlingen återkommer till Sverige 2007.

att

idrottsprojektet startats och behöver nu allt stöd ute bland landets golfklubbar,

att

GIT-projektet, golfens IT-system startat och fullt ut kommer att genomföras under 2004,

att

verksamheter inom kommunikation, golfidrotten och bana/miljö skall sättas i fokus under 2004.

§1
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till att omfatta 74 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, Sala, att föra protokollet.
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§4
Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Till protokollsjusterare valdes Anders Eriksson, Örebro läns GDF och Håkan Forsberg, Skånes GDF.
Utsågs Eva Tigerman-Enckell, Blekinges GDF och Bengt Pettersén, Dalarnas GDF till rösträknare.
§5
Fastställande av föredragningslista
Fastställdes av förbundsstyrelsen framlagt förslag till föredragningslista.
§6
Behandling av styrelsens berättelse
Anders Nyberg, SGF, lämnade en ingående redogörelse över förbundets och bolagens ekonomi.
(bilaga 2).
Mötet beslöt att med godkännande lägga styrelsens berättelse till handlingarna.
§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 överskott
Mötet beslöt fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 2003-01-01 – 2003-12-31 med ett överskott i moderföreningen om 1 304 081 och balansräkningen med en omslutning omfattande 43 934 305
samt att överskottet överföres i ny räkning.
§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 ledamöter i
enlighet med valberedningens förslag.
§ 11 Föredragning av valberedningens förslag samt nominering av andra kandidater
Valberedningens ordförande, Åke Dahlgren, föredrog valberedningens förslag (bilaga 4).
Edo Arvidsson, Blekinge GDF nominerade Christer Bergfors, Ronneby GK till ledamot av
förbundsstyrelsen.
Mötet beslöt härefter att pläderingen för kandidater till förbundsstyrelsen och som revisorer var avslutad.
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§ 12 Förvaltningsupplägg för Golfens IT-system
Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till förvaltningsupplägg för Golfens IT-system (bilaga 5).
Christer Palmborg, Stockholms GDF yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag och föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till reklamintäkter inom IT-verksamheten och
att dessa intäkter skall stanna i bolaget.
Björn Helmer, Västergötlands GDF yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag och föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att vid bildandet av förvaltningsbolaget beakta möjligheterna att besätta
bolagets styrelse med företrädare för golfklubbarna, samt att förbundsstyrelsen undersöker möjligheterna att stationera förvaltningsbolaget utanför Stockholm.
Mikael Andrée, Göteborgs GDF yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag och föreslår att det skall vara
de klubbar som nyttjar IT-systemet som skall vara ägare av förvaltningsbolaget.
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, samt
att FS får i uppdrag att upprätta och bemanna den förvaltningsorganisation som behövs för det fortsatta arbetet med GIT`s vidareutveckling, support och förvaltning,
att överskjutande IT-avgifter utöver utvecklingsprojektkostnaderna överförs som ”startkapital” till förvaltningsbolaget, samt
att förbundsstyrelsen vid bildandet av förvaltningsbolaget skall beakta de synpunkter som framförts
från Christer Palmborg och Björn Helmer.
§ 13 GDF:s framtida roll och stadgar
Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till förändringar av SGF:s stadgar vad avser GDF:s roll och
stadgar (bilaga 6).
Skånes Golfförbund och Stockholms Golfförbund hade framlagt ett alternativt förslag till förbundsstyrelsens förslag avseende GDF:s framtida roll (bilaga 7).
Christer Örning, förbundsstyrelsen återtog förbundsstyrelsens förslag och yrkade bifall till Skånes och
Stockholms förslag enligt bilaga 7.
Mötet beslöt
att SGF:s stadgar vad avser 2 Kap 1 § ändras i enlighet med Skånes och Stockholms förslag,
att SGF:s stadgar vad avser 2 Kap 10 § ändras i enlighet med Skånes och Stockholms förslag,
att FS svarar för nödvändigt stöd i form av utbildning och handledning avseende uppgifter i rollen som
regionalt ombud för SGF, samt
att FS svarar för finansiering av beslut medförande extra kostnader för GDF i rollen som regionalt ombud för SGF.
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§ 14 GDF:s utmärkelsepolicy
Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om att FS får i uppdrag att ta fram förslag till enhetliga Distriktsutmärkelsebestämmelser (bilaga 8).
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 15 Växtskyddsmedel och golfbaneskötsel
Göteborgs GDF hade framlagt en motion om personella förstärkningar inom SGF:s banverksamhet
och utökad ekonomin inom Stiftelsen för forskning och utveckling av grönytor för golf genom att varje
medlem i SGF årligen betalar 10 kronor till SFG (bilaga 9).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt att avslå motionen.
§ 16 Banskötsel ur miljösynpunkt
Stockholms GDF hade framlagt en motion om förstärkning av personella och ekonomiska resurser till
forskning och utveckling – banskötsel ur miljösynpunkt (bilaga 10).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt att avslå motionen.
§ 17 Grund- och vidareutbildning av banpersonal
Stockholms GDF hade framlagt en motion om personella förstärkningar och uppdrag till SGF:s kansli
att verka för att möjligheter skapas inom skolväsendet för grund-, vidare- och fortbildning för banpersonal på olika nivåer (bilaga 11).
Lars Stenbäck, Smålands GDF föreslår att FS undersöker möjligheterna att öka den grundutbildning
som kan bedrivas vid naturbruksgymnasier.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt
att avslå motionen, samt
att FS skall undersöka möjligheterna att utöka grund-, vidare- och fortutbildningar för banpersonal på
olika nivåer.
§ 18 Avskaffa slopesystemet i Sverige
Surahammars GK/Västmanlands GDF hade framlagt en motion om att avskaffa slopesystemet fr o m 1
januari 2005 (bilaga 12).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt att avslå motionen.
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§ 19 Nybörjarutbildningen – Kostnader för handledare åt icke auktoriserad tränare
Luleå GK m fl/Norr- och Västerbottens GDF hade framlagt en motion om nybörjarutbildningen –
kostnader för handledare åt icke auktoriserad tränare (bilaga 13).
Gunnar Hjelm, Jämtland-Härjedalens GDF yrkar att förbundsmötet beslutar uppdra åt förbundsstyrelsen att genomföra översyn av auktorisationsbestämmelserna under 2004 och till förbundsmötet 2005 redovisar beslutade förändringar.
Birgitta Ljung, förbundsstyrelsen yrkar bifall till förbundsstyrelsen förslag och Gunnar Hjelms tilläggsyrkande.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt
att avslå motionen, samt
att uppdra åt förbundsstyrelsen att genomföra översyn av autorisationsbestämmelserna under 2004 och
till förbundsmötet 2005 redovisa beslutade förändringar.
§ 20 Verksamhetsplan 2004-06, ekonomisk ram för 2005 samt avgifter
Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsplan 2004-06, ekonomisk ram för 2005 samt
avgifter (bilaga 14).
Anders Grufman, Stockholms GDF föreslog att verksamhetsplanen under rubriken Målformuleringar
2005- 2007, Elit kompletteras med texten ”Utreda former för att samverkansmöjligheter mellan elitkategorier nyttjas”, samt att målet ”Höja tävlingsvärdet, åsatt genom SGF Golf Ranking, på SM-tävlingar”
kompletteras med texten ”…”för alla kategorier”.
Håkan Herne, Smålands GDF föreslog att verksamhetsplanen under rubriken 3.3 Åtgärder för att vi
skall nå våra långsiktiga mål 2005-2007, Strategier Service kompletteras med texten ”Att SGF verkar för
att gymnasial och eftergymnasial utbildning av banpersonal och administrativa personal utvecklas”.
Mötet beslöt
att godkänna förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för åren 2004 – 2006 enligt bilaga, kompletterad med de förslag som framförts av Anders Grufman och Håkan Herne,
att fastställa oförändrad medlemsavgift till 140 kronor per aktiv senior samt 70 kronor per aktiv junior,
att tidningen Svensk Golf, som ingår i ovanstående medlemsavgift, distribueras med ett exemplar per
hushåll i Sverige i enlighet med respektive klubbs anvisningar, samt
att fastställa ekonomisk ram enligt bilaga.
§ 21

Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt en revisor och en revisorssuppleant
Till ordförande för ett år föreslog valberedningen omval av Christer Örning, Örkelljunga GK. Till ledamöter för två år föreslogs omval av Gun Nilsson, Lidingö GK, invald 2002 och nyval av Bruno Hedlund, Chalmers GK och Leif-Gunnar Stenlund, Piteå GK.
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Blekinge GDF nominerade Christer Bergfors till ledamot i förbundsstyrelsen
Värmlands GDF yrkade bifall till Blekinge GDF:s förslag och Upplands GDF yrkade bifall till varberedningens förslag.
Till revisor föreslog valberedningen omval av Mats Fridblom, Österåkers GK och till revisorssuppleant
omval av Sören Carlsson, Österåkers GK.
Efter sluten omröstning erhöll Gun Nilsson 74 röster, Bruno Hedlund 74 röster, Leif-Gunnar Stenlund
58 röster och Christer Bergfors 16 röster.
Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år valde förbundsmötet Gun Nilsson, Bruno Hedlund och
Leif-Gunnar Stenlund.
§ 22 Val av valberedning
Till ordförande i valberedningen beslöt mötet att välja Åke Dahlgren.
Västmanlands GDF nominerade Peter Eriksson, Erik Åkerlund, Roger Skanser och Ingrid Torines
Brandt till ledamöter i valberedningen.
Smålands GDF nominerade Kenneth Grahn till ledamot i valberedningen.
Stockholms GDF nominerade Börje Ragnitt till ledamot i valberedningen.
Göteborgs GDF nominerade Ingrid Torines-Brandt, Peter Eriksson, Marianne Persson och Ola Öqvist
till ledamöter i valberedningen.
Skånes GDF yrkade bifall till valberedningens förslag.
Roger Skanser avsade sig nominering till valberedningen.
Efter sluten omröstning erhöll Peter Eriksson 68 röster, Ingrid Torines-Brandt 68 röster, Marianne
Persson 45 röster, Ola Öqvist 40 röster, Kenneth Grahn 31 röster, Börje Ragnitt 25 röster och Erik
Åkerlund 19 röster.
Till ledamöter i valberedningen valde förbundsmötet Peter Eriksson, Ingrid Torines-Brandt, Marianne
Persson och Ola Öqvist.
§ 23 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2005
Mötet beslöt att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till 22-23 april 2005 i Stockholm.
Anföranden av Jerker Löfgren, RF och Walter Rönmark
Riksidrottsförbundets representant Jerker Löfgren framförde gratulationer till SGF för de etthundra år
förbundet verkat och framhöll att golfsporten är ett föredöme som idrott ur många aspekter. Löfgren
redogjorde bland annat för idrottens ekonomi och pekade på RF:s satsning inom projektet Handslaget
som ger möjligheter för idrotten att få ekonomiskt stöd till satsningar inom ungdomsverksamheten på
klubbnivå.
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Mötesordföranden Walter Rönmark framför gratulationer till SGF för de etthundra år förbundet verkat
och pekade på de många framgångar golfen haft idrottsligt både på elitnivå och på bredden. Rönmark
framhöll de stora insatser som genomförts av golfledare på central och regional nivå och vilkas idoga
arbete varit avgörande för de framgångar som sporten haft under åren. Han efterlyste ökad aktivitet av
golfens ledare för att utveckla morgondagens idrott på riksnivå, golfen är en stark idrott som borde göra
sin stämma hörd i större omfattning och påverka hela den idrottsliga utvecklingen framhöll Rönmark i
sitt mycket uppskattade anförande.
§ 24 Avslutande av mötet
Christer Örning tackade mötesordförande Walter Rönmark för ett utmärkt sätt att leda förbundsmötesförhandlingarna. Tack framfördes även till mötessekreteraren Bo Ericsson.
Vid protokollet

Bo Ericsson
Mötessekreterare
Justeras

Walter Rönmark
Mötesordförande

Anders Eriksson
Protokolljusterare
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Håkan Forsberg
Protokolljusterare

