
 
Protokoll styrelsemöte nr. 3  
 
Dag: torsdagen den 11 mars 2021 
Tid: kl. 19:00   
Plats: Digitalt  
 
Deltagare: Hasse Andersson, Martin Gavelin, , Jakob Remon, Jan Östman, Björn Frånlund, Stefan 
Ståhl, Maud Lindh, Anders Lindblad, Lennart Nyberg, Kenneth Turban, Reidar Andersson (punkt 3) 
och Lena Lantz 
Frånvarande: Olle Rosenberg, Mikael Svensson 
 
1. Mötes öppnande  
Ordförande öppnande mötet  
 
2. Rapport från kommittéerna  
 
Kommunikation/Marknad Lena, Anders och Lennart 
 
För övrigt har det inte hänt något i kommittén Lennart har gått igenom hemsidan och den behöver 
uppdateras, alla ombedes att gå igenom sina delar och  
 
Bana – Miljö Olle 

Ingen rapport  

Seniorer Björn och Jan 

Hade ett möte i mitten på februari, diskutera en plan B för seriespelet om vi inte får spela i maj 
månad, förhoppningsvis att vi kan spela i juni månad 
Statuterna gäller för 2021 och uppdateras till säsongen 2022.  
  

Tävling Martin Gavelin  
 
GIT tävlingsutbildning kördes på Arlanda Stad.  
De större utbildningar om regler mm bör ske fysiskt, då det är svårt med frågor när det sker digitalt. 
Några klubbar önskar utbildning i regler men det får vänta tills det blir möjligt att ha fysiska möten. 
Förbunds utbildning har genomförts. 
Öppnat upp alla anmälningar till seriespel och seniorer 
Tävlingsstatuterna är uppgraderade. 
Uppsala GK blir ny värd för herrar SM 2021 
 
Junior/Elit Jakob och Micke 
 
Inget just nu inga aktiviteter sker. 
Väntar på besked hur det blir med tävlingar och Summer Camp, inga läger får anordnas just nu. 
Tveksamt om det blir något Summer Camp i år.  
Cecilia Leijon Älvkarleby tar hand om tjejsatsning 
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.  
Förfrågan skickas ut och valberedningen vill ha in svar omg.  
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. Styrelsen måste ta beslut om det. 

Regler Stefan 

Möte för distriktsdomare, pratade tävlingsschema och påbörjat processen om det blir av.  

Det blir digitalt prov för domarna som ska arbeta i år.  

Utbildat 3 st klubbdomare utbildat på Johannesberg 

2 st blivande assisterande distriktsdomare, Joakim Thulin och Magnus Gustavsson ska börja sätta sig 
in i arbetet.  
 
3. SM-veckan 2022 Reidar  
Reidar vet inte om hur det blir med SM veckan i Örebro, men det som är sagt är att om det inte blir 
Örebro i år då avstår Örebro för att arrangera det 2022, det innebär att Uppsala får tävlingen 2022. 
Hasse skickar ut information till klubbarna om vilka tävlingar/klasser de aktuella klubbarna har fått 
tilldelat sig.  
Det har bildats en Idégrupp som ska arbeta med evenemanget. 
 
4. UGF Vårårsmöte 2021 
Lördagen den 17:e april, mötet sker digitalt. Hasse har gått igenom med revisorn Kenneth Turban allt 
material senast 14 dagar innan. Några från styrelsen sitter tillsammans på Stefans kontor.  
Det blir Hasse, Stefan och Lena, ev. någon mer.  
 
5. SGF Förbundsmöte 2021  
    Det blir digitala möten framöver. 

6. Hemsidan 
    En fråga kom om ”Försäljning av annonsplatser på hemsidan” men det ska vi inte göra i dagsläget. 
 
7. Övrigt 
     
  Anders rapporterade från Eckerölinjen/touren.  
- Nu är samtliga golfklubbar som är med och arrangerar Eckerölinjen/touren klara. 
- Stefan skriver regler gällande olika tees vid uppnådd ålder av 75 år.  
- Martin jobbar med tävlingsbestämmelserna. 
- Vi måste ta beslut senast i april om vi ska ha dessa tävlingar eller skjuta upp eller ställa in.. 
- Det är planerat Finalspel 28 - 29 aug på Åland. 
 



 
 
Ordförande konferensen 
Planeringen var att konferensen skulle vara den 4-5 juni på Eckerölinjen. Styrelsen tog beslut att den 
ska flyttas till 27-28 aug. 
 
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 

 


