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FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2000
Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets
förbundsmöte lördagen den 15 april 2000 på
Skandia Konferenscenter, Bergshamra, Stockholm.
Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)

INLEDNING
Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
Parentation hölls över Alice Stålberg, Eskilstuna GK och Helmer Reveman, Örebro GK,
vilkas minne ägnades en tyst minut.
I sitt inledningsanförande behandlade Ulf Laurin bl a
att under det gångna året har inom svensk golfidrott genomförts en mängd olika
aktiviteter idrottsligt, ideellt och kommersiellt, vilket har lett till ett positivt resultat för
koncernen Golfförbundet;
att golfens ungdomssatsning tillhör de mest glädjande, inte minst gäller detta satsningen
för att nå fler flickor för golfen;
att förbundets IT-satsning har mottagits mycket väl genom många deltagare i de kurser
som genomförts;
att förbundet, genom olika aktiviteter under året, ökat kontakterna med klubbar och
distrikt genom bland annat den genomförda Sverigeresan;
att de idrottsliga framgångarna inte har varit de vi är vana vid, men att en ny organisation
för landslagsverksamheten och en ny satsning gör att det känns som om framtiden kan
medföra nya framgångar. Inom det idrottsliga området skall dock noteras en hel del
glädjande individuella framgångar;
att förbundets ekonomi är stabil efter en hård prioritering, samt att några viktiga områden
för vidare satsningar är utbildning och fortsatt satsning på tjejgolf och banutveckling;
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att frågor som hänger samman med golfen och miljön är mycket viktiga, inte minst för att
möjliggöra tillkomsten av fler golfbanor, ett problemområde som är angeläget att bearbeta
i olika former, samt
att det för golfens framtid är glädjande att demokratiutredningen, efter några månaders
diskussioner, nu skall sättas igång.
Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen, gratulerade golfen till en bra verksamhet och
lämnade information om följande:
•
•
•
•
•
•

§1

Riksidrottsförbundets (RF) myndighetsroll
RF:s verksamhetsinriktning 2001-2004
Utvecklingen av Bosöns idrottsinstitut
Idrottens finansiering
Projektet lokal idrottsutveckling
Den svenska lotteri- och spelmarknaden.

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 Lena Edman, Smålands GDF och Karl-Erik Bergström,
Gotlands GDF.
Utsågs Bertil Gustafsson, Blekinge GDF, Göran Wessberg, Bohuslän-Dals GDF samt, fr
o m § 14, Ingrid Torines-Brandt, SGF, till rösträknare.
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§5

Fastställande av föredragningslista

Fastställdes av förbundsstyrelsen framlagt förslag till föredragningslista.
§6

Behandling av styrelsens berättelse

Ulf Laurin inledde med att gå igenom och kommentera verksamheten och ekonomin för
det gångna verksamhetsåret.
Mötet beslöt
att i kommande årsberättelser skall ekonomin redovisas i kronor för att undvika
misstolkningar i framtiden;
att under rubriken ”Ordföranden har ordet” skall justering göras så att det framgår att
förbundets ekonomi gav ett visst överskott, samt
att härefter med godkännande lägga styrelsens berättelse till handlingarna.
§7

Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Bo Engström läste upp revisionsberättelsen, som efter godkännande lades till
handlingarna (bilaga 2).
§8

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

Mötet beslöt fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 1999-01-01 – 1999.12.31
med ett överskott av 143.023 kronor och balansräkningen omfattande 25.880.308 kronor
samt att överskottet balanseras 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 övriga ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.
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§ 11

Föredragning av valberedningens förslag samt nominering
av andra kandidater

Valberedningens ordförande, Tore Bryneholt, föredrog valberedningens förslag (bilaga 3).
Då inga övriga förslag förelåg, förklarades kandidatnomineringen avslutad.
§ 12

Förbundsstyrelsens förslag angående ändringa av SGF:s stadgar, § 13

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ändring av SGF:s stadgar, § 13 (bilaga 4).
Bertil Elisson, Östergötlands GDF, yrkade avslag på förslaget.
Med kvalificerad majoritet beslöt mötet godkänna förslaget till ändring av SGF:s stadgar,
§ 13.
§ 13

Förbundsstyrelsens förslag om anpassning till EGA Handicap System

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag angående svensk anpassning till EGA Handicap
System (bilaga 5).
Mötet beslöt
att godkänna de grundläggande principerna i EGA Handicap System och att SGF
ansöker till EGA om anslutning till systemet fr o m år 2001, samt
att överlämna till FS att besluta om den slutliga detaljutformningen av Handicapbestämmelser 2001 - 2003.
§ 14

Svensk Golfidrott mot 2004

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsinriktning för svensk golfsport
rubricerat ”Svensk Golfidrott inför 2004” (bilaga 6).
Britt Hogenstedt och Ulf Laurin, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till förslaget.
Christer Örning, Skånes GDF, yrkade att dokumentet skall förändras och kompletteras
enligt följande:
sid 3 under rubriken ”Nybörjare” ändras ”golfare” till ”golfspelare”, sid 4 ändras
rubriken ”Motionsspelare” till ”Golfspelare” och texten ”De som spelar golf på motionsnivå och/eller…” ändras till ”De som spelar golf utan att tävla eller…”, sid 4 under
rubriken ”Motionsspelare” ändras texten ”Golfens motionsaspekter skall…” till ”Golfens
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idrottsaspekter skall…” samt under samma rubrik texten ”Förbättrar spelet så att 75% av
alla…” ändras till ”Förbättrar spelet så att minst 75% av alla…”
Hans Johansson, Göteborgs GDF, yrkade att dokumentet på sid 2 skall kompletteras
med texten ”Ungdomstränare (hjälptränare) skall utbildas i likhet med vad som sker inom
andra sporter/idrotter, t ex fotboll (steg 1 och 2 o s v) på ideell basis.”
Ola Ahlstrand, Smålands GDF, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tillägget
att ”inriktningsdokumentet årligen revideras i samband med förbundsmötet för att vara
vår rullande femårsplan”.
Bo Bäckman, Bohuslän-Dals GDF, yrkade avslag på hela dokumentet med hänvisning till
att detta behöver omarbetas..
Mötet beslöt
att godkänna förbundsstyrelsens förslag till inriktningsdokument ”Svensk Golfidrott
inför 2004” med de tilläggsyrkanden som framförts av Christer Örning, Hans Johansson
och Ola Ahlstrand.
§ 15

Verksamhetsinriktning och ekonomisk ram 2001

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk ram
2001 (bilaga 7).
Ola Ahlstrand, Smålands GDF, yrkade
att banverksamheten skall ha prioritet ett i förbundets verksamhet;
att nettokostnadsramen 2001 för banservice ökas från 6.200.000 kronor till 7.000.000
kronor och skall täckas genom omfördelning inom föreslagen kostnadsram 2001, samt
att nettokostnadsramen ej får överskridas.
Christer Örning, Skånes GDF, yrkade bifall till Ola Ahlstrands att-sats nr två.
Bo Möller, Hallands GDF, yrkade att tävlingar typ Volvo Scandinavian Masters m fl, i
princip skall vara självfinansierade.
Bo Bäckman, Bohuslän-Dals GDF, yrkade att under rubriken ”Media/IT utveckling”
skall texten ”Samtliga medlemmar i svenska golfklubbar kommer under året att erhålla ett
elektroniskt medlems- och handicapkort, s k smart card, som kan ge möjlighet till en
effektivare förenings- och medlemsservice” utgå.
Bäckman yrkade även, att under rubriken ”Utbildning” skall införas en text som säger att
krav skall finnas om auktorisation av instruktörer.

6 (8)

Leif Ledmyr, Stockholms GDF, yrkade bifall till Ola Ahlstrands yrkande i första attsatsen.
Christer Örning, Skånes GDF, yrkade avslag på Bo Bäckmans båda yrkanden.
Mötet beslöt
att godkänna förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk ram
2001 med följande förändringar och kompletteringar:
• banverksamheten skall ha prioritet nummer ett i förbundets verksamhet
• tävlingar typ Volvo Scandinavian Masters m fl i princip skall vara självfinansierade;
att avslå Bo Bäckmans yrkanden om förändringar i texten under rubrikerna ”Media/IT
utveckling” och ”Utbildning”;
att nettokostnadsram 2001 för banservice ökas från 6.200.000 kronor till 7.000.000
kronor och skall täckas genom omfördelning inom föreslagen kostnadsram 2001;
att nettokostnadsramen i förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram för 2001 inte får
överskridas;
att fastställa förbundsstyrelsens förslag till avgifter för 2001, samt
att rekommendera förbundsstyrelsen att redovisa ekonomin på ett mer överskådligt sätt i
kommande förslag till verksamhetsplan med rambudget.
§ 16

IT-strategi

Blekinge GDF hade framlagt en motion om tillsättande av en grupp med uppgift att
utforma en ny IT-strategi för golfsporten (bilaga 8).
Ulla Stålberg, Blekinge GDF, yrkade att den föreslagna gruppen även skall granska
hittillsvarande förhållanden inom IT-verksamheten.
Mötet beslöt
att tillstyrka motionärens yrkande att tillsätta en grupp, som har till uppgift att utforma
en IT-strategi för de närmaste 5 åren. Gruppen skall redovisa arbetet både avseende kort,
1-2 år, som lång sikt, 3-5år. I det korta arbetet bör frågan om konvertering av befintliga
system prioriteras.
att uppdra till FS att tillsätta en utredningsgrupp enligt motionärens förslag.
att gruppen skall redovisa principförslag till IT-strategi, tidplan för arbetet samt
finansieringslösning av utvecklingsarbete och implementering på GDF-konferensen
hösten år 2000, samt
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att gruppen även skall granska hittillsvarande förhållanden inom IT-verksamheten.
§ 17

Antal bankonsulenter

Blekinge GDF hade framlagt en motion om antalet bankonsulenter och dessas
anställningstillhörighet (bilaga 9).
Ulla Stålberg, Blekinge GDF, drog tillbaka den första delen av motionen och yrkade bifall
till den andra delen av motionen.
Lars Strömbäck, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på andra delen av motionen.
Christer Örning, Skånes GDF, yrkade bifall till andra delen av motionen.
Ulf Laurin, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på andra delen av motionen.
Mötet beslöt avslå motionen.
§ 18

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

Till ordförande för ett år föreslog valberedningen omval av Ulf Laurin, Falsterbo GK,
invald 1992. Till ledamöter föreslogs omval för två år av Per Malmrup, Vasatorps GK,
invald 1998 och Britt Hogenstedt, Luleå GK, invald 1998, samt nyval för två år av Erik
Åkerlund, Östersund-Frösö GK.
Till revisor föreslog valberedningen nyval av Mats Fridblom, Österåkers GK, mandattid
ett år och nyval, som suppleant, av Sören Carlsson, Östersund-Frösö GKmandattid ett år.
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.
§ 19

Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen

Till ordförande i valberedningen omvaldes Tore Bryneholt, Sundsvalls GK. Till ledamöter i valberedningen omvaldes Ann Halvorsen, Upsala GK och Ann-Marie KjellgrenEvertsson, Skövde GK, samt Walter Danevid, S:t Arilds GK.
§ 20

Fastställande av tid för förbundsmötet 2001

Förbundsmötet beslöt att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till lördagen den 7 april
2001.
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§ 21

Avslutande av mötet

Den omvalde förbundsordföranden Ulf Laurin tackade mötesordföranden Walter
Rönmark för ett mycket förtjänstfullt genomfört möte och förklarade 2000 års
förbundsmöte för avslutat.
Vid protokollet

Bo Ericsson
Mötessekreterare

Justeras

Walter Rönmark
Mötesordförande

Lena Edman
Protokolljusterare

Karl-Erik Bergström
Protokolljusterare

Bilaga 1

Röstlängd upprättad vid Förbundsmötet den 15 april 2000
Distrikt

Ombud

Antal röster

Blekinge

Bertil Gustafsson
Ulla Stålberg

1
1

Bohuslän-Dal

Bo Bäckman
Göran Wessberg
Kent Yngve

1
1
1

Dalarna

Håkan Dahlman
Lisbeth Farth
Jörgen Bolander

1
1
1

Gotland

Karl-Erik Bergström

2

Gästrike-Hälsinge

Bo Wallgren

3

Göteborg

Hans Johansson
Marie-Louise Månsson
Gay Persson
Christer Dagman

1
1
1
1

Halland

Bo Möller
Håkan Edvardsson
Lennart Gillemo

1
1
1

Jämtland-Härjedalen

Erik Åkerlund
Mats Widén

1
1

Medelpad

Klas Löfgren

2

Norr-Västerbotten

Roland Nilsson
Iris Wikström
Leif Burwall
Stefan Westermark

1
1
1

Skåne

Christer Örning
Anita Torstensson
Lars Wolff
Hans Blohmé-Jönsson
Bengt Bogefors
Georg Kittel
Christer Kvist
Tore Kvist
Göran Ödemark

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Småland

Ola Ahlstrand
Lena Edman
Lisa Miller
Bengt Gustavsson
Georg Andersson
Sven-Olof Sandberg

1
1
1
1
1
1

Stockholm

Leif Ledmyr
Sven-Olof Kviman
Ulla Rylander
Rolf Rylander
Björn Taube
Lars Tengstrand
Kristina Fahlén

1
1
1
1
1
1
1

Södermanland

Jan Skotte
Kurt Wallin
Kurt Rosendahl
Leif Johnsson

1
1
1

Uppland

Mats Linder
Elisabeth Engstrand
Karl Ingemar Jansson
Urban Linuzon

1
1
1
1

Värmland

Bengt Johansson
Kerstin Kringsberg
Ingemar Lindvall

1
1
1

Västergötland

Sven Erik Uhlin
Marie Pilfalk
Kaj Lindh
Håkan Andersson

2
1
1
1

Västmanland

Janne Svedin
Conny Eckervald
Ronald Nilsson

1
1
1

Ångermanland

Jöns-Åke Göransson

1

Örebro Län

Olle Engström
Margaretha Lundahl

1
1

Östergötland

Bertil Elisson
Gunilla Gustafsson
Inge Selberg

1
1
1

