
 
Protokoll styrelsemöte nr. 2  
 
Dag: torsdagen den 11 feb. 2021 
Tid: kl. 19:00   
Plats: Digitalt  
 
Deltagare: Hasse Andersson, Martin Gavelin, Mikael Svensson, Jakob Remon, Jan Östman, Björn 
Frånlund, Olle Rosenberg, Maud Lindh, Isa Lindblad, Anders Lindblad, Lennart Nyberg och Lena Lantz 
Frånvarande: Stefan Ståhl  
 
1. Mötes öppnande  
Ordförande öppnande mötet  
 
2. Rapport från kommittéerna  
 
Kommunikation/Marknad Lena, Anders och Lennart 
 
Lennart har gått igenom hemsidan och den behöver uppdateras, alla ombedes att gå igenom sina 
delar och återkomma med ändringar till Lennart.  
För övrigt har det inte hänt något i kommittén 
 
Bana – Miljö Olle 

Bosse Thyselius och Peter Hedman, samt ansvariga från klubbarna som arbetar med GEO 
certifieringen. Månatliga möten och fältmöte i maj/juni hållbarhets löftet.  
Bla. Ska Grönlund certifieras i början av maj. 

Seniorer Björn och Jan 

Har möte nästa vecka, första mötet efter nyår 
Janne gjorde en ansökan till Sisu Upplands Idrottsförbund 
Inga större händelser sen nyår. 

Tävling Martin Gavelin  
 
Öppnat upp alla anmälningar till seriespel och seniorer 
Tävlingsstatuterna är uppgraderade. 
Uppsala GK blir ny värd för herrar SM 2021 
GIT tävlingsutbildning ska ske för Arlanda Stad i mars 
Några klubbar önskar utbildning i regler men det får vänta tills det blir möjligt att ha fysiska möten. 
 

Junior/Elit Jakob och Micke 
 
Inget just nu inga aktiviteter sker. 
Cecilia Leijon Älvkarleby tar hand om tjejsatsning 
Tveksamt om det blir Summer camp – vi försöker köra allt som vanligt  
Tyvärr kommer nog 2021 att se ut som 2020,  



 
Valberedningen Maud och Isa 
 
Under mars månad brukar vi gå ut till styrelsen och fråga om ni vill vara kvar.  
Fråga från SGF om vi vill starta tex Paragolf då måste det finnas någon som är intresserad.  
Älvkarleby har arbetat länge med paragolf och de skulle kunna lobba lite men det måste bli någon 
som bör vara ansvarig.  
Likaså är vision 50 - 50 ett prioriterat projekt från SGF, frågan är om vi ska starta någon av dessa 
projekt. 

Regler Martin (Stefan) 
 
Stefan planerar att dra igång några domarträffar och alla prov sker digitalt.  
Hasse önskar en redovisning vad en domare får för ersättning dels ekonomisk och i kläder.  
 
3. SGF-kort 2021, Stefan får kortet under 2021 
 
4. SGF Beredningsmöte på lördag den 13:e feb. Gå igenom bifogat material och kom med 
kommentarer. Är det något som ni vill att jag skall ta upp: Inget speciellt från oss 
 
5. SM-veckan 2022  
Ingen vet något om hur det blir med SM veckan i Örebro 
Hasse kontaktar Reidar för mer information. 
 
6. Övrigt 
     
  Anders rapporterade från Eckerölinjen/touren.  
- Roslagen har sagt nej,  
- Burvik ej klar med datumet 
- Edenhof 13/6 
- Hallstavik och Örbyhus är intresserade att ta över Roslagens tävling.  
- Öregrund 23/5 
- Upsala GK har inte svarat Anders, har vi inte fått svar senast måndag då går frågan över till 
Hallstavik och Örbyhus, Eckerö Linjen är osäker hur det kommer att bli. 
Martin jobbar med tävlingsbestämmelserna. 
Vi måste ta beslut är att vi har en deadline på när vi vet hur det ska bli. 
 Finalspel 28 - 29 aug på Åland 
 
Hemsidan  
Vi ska gå igenom hemsidan och Martin har rensat bort mycket av det  
Hasse skickar ut till alla klubbar om Introduktionskort för golfklubbarna och vilka klubbar som vill 
vara med i utbytet och tävlingsutbyte 

 
Klustermöten 
10 - 15 klubbar är med i dessa möten som har varit mycket populärt.  
 
 
Revisor 
Årsredovisningen är klar, problemet är att få allas underskrift.  
Vi får skicka runt redovisningen till var och en, Janne och Micke kollar om vi kan ha en digital signatur  



 
 

 

Nya riktlinjer kommer från SGF den 1 mars.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Lena Lantz    Hasse Andersson 

Sekreterare    Ordförande 

 


