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PROTOKOLL VID EXTRA FÖRBUNDSMÖTE 2000
Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets extra
förbundsmöte lördagen den 28 oktober 2000 på
Strand Hotell, Visby
Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)

INLEDNING
Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade extra förbundsmötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
§1

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till att omfatta 21 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 Christer Örning, Skåne.
Utsågs Bo Ericsson, SGF, att föra protokollet.
§4

Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Till protokollsjusterare valdes Klas Löfgren, Medelpads GDF och Bo Bäckman,
Bohuslän-Dals GDF. Till rösträknare valdes Bertil Gustafsson, Blekinge GDF och Bo
Wallgren, Gästrike-Hälsinge GDF.
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§5

Fastställande av föredragningslista

Fastställdes det utsända förslaget till föredragningslista.
§6

Styrelsens förslag angående ansökan om att arrangera Ryder Cup 2009

Det extra förbundsmötet var påkallat med anledning av FS framställan att SGF skall
ansöka om att få arrangera Ryder Cup 2009.
Förbundsstyrelsen föreslår extra förbundsmötet besluta
att SGF skall ansöka om att få arrangera Ryder Cup 2009
att finansiera delar av ansökan genom att debitera 108 kronor räknat per medlemmar i
GK 2001-09-01 över perioden 2001-2009, för att bygga upp den fond som skall garantera
fem årliga stortävlingar i Sverige, av vilka flertalet redan finns, och att dessutom säkerställa
att minst 25 miljoner SEK öronmärks för fortsatt juniorutveckling efter 2009, enligt
framtida Förbundsmötesbeslut.
Ola Ahlstrand, Smålands GDF, yrkade att första att-satsen i FS förslag skall ändras till ”att
SGF skall ansöka om att få arrangera Ryder Cup 2009 under förutsättning att det finns
skriftliga avtal med sponsorer”.
Ola Ahlstrand yrkade vidare att andra att-satsen i FS förslag ändras så att lydelsen blir ”att
finansiera delar av ansökan genom att debitera 12 kronor per antal medlemmar i GK
09.01 varje år över perioden 2001 – 2009, för att bygga upp den fond som skall garantera
fem årliga stortävlingar i Sverige, varav vilka flertalet redan finns, och dessutom säkerställa
att minst 25 miljoner SEK öronmärks för fortsatt juniorutveckling efter 2009, enligt
framtida Förbundsmötesbeslut”.
Ola Ahlstrand yrkade vidare att beslut beträffande finansieringsfrågan skulle fattas före
beslutet om att arrangera tävlingen.
Ulf Laurin yrkade bifall till Ola Ahlstrands förslag till ändringar i FS förslag.
Hans Johansson; Göteborgs GDF yrkade bifall till Ola Ahlstrands yrkanden.
Karl-Erik Bergström, Gotlands GDF, Bo Bäckman, Bohuslän-Dal GDF och Roland
Nilsson, Norr-Västerbotten, yrkade avslag på FS justerade förslag.
Leif Ledmyr, Stockholms GDF yrkade bifall till FS förslag i den första att-satsen och
bifall till Ola Ahlstrands yrkande om förändringar av FS förslag i den andra att-satsen.
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Bo Möller, Hallands GDF, yrkade bifall till första att-satsen i Ola Ahlstrands yrkande.
Ordföranden justerade de olika yrkandena som framkommit och frågade därefter mötet
om diskussionen och förslagsställandet var avslutat.
Mötet beslöt godkänna ordförandens justering av yrkanden, varpå förslagsställandet
avslutades.
Ordföranden konstaterade att mötet beslutat bifalla Ola Ahlstrands yrkande om att först
behandla finansieringen före beslutet om att arrangera tävlingen.
Ordföranden ställde därefter proposition på de båda yrkandena, nämligen Ola Ahlstrands,
Ulf Laurins m fl. yrkande enligt justerat FS förslag att ansökan kan ske under
förutsättning att fyra bidsponsorer är kontrakterade måndagen den 30 oktober 2000 dels
Karl-Erik Bergströms m fl. yrkande om att avslå FS framställan i sin helhet.
Ordföranden konstaterade att mötet beslutat i enlighet med Ola Ahlstrand m fls yrkande.
Votering begärdes emellertid.
Mötet beslöt godkänna följande voteringsproposition. JA för Ola. Ahlstrand m fl.s
yrkande. NEJ för Karl-Erik Bergström m fl.s yrkande.
Upprop förrättades enligt bilaga till protokollet.
Voteringen utföll som så: 47 JA och 28 NEJ.
Det extra förbundsmötet beslöt således:
att SGF skall ansöka om att få arrangera Ryder Cup 2009 under förutsättning att det finns
skriftliga avtal med fyra bidsponsorer den 30 oktober 2000;
att finansiera delar av ansökan genom att debitera 12 kronor per antal medlemmar i GK
09.01 varje år över perioden 2001 – 2009, för att bygga upp den fond som skall garantera
fem årliga stortävlingar i Sverige, varav vilka flertalet redan finns, och dessutom säkerställa
att minst 25 miljoner SEK öronmärks för fortsatt juniorutveckling efter 2009, enligt
framtida Förbundsmötesbeslut”.
Mot beslutet reserverade sig Bohuslän-Dals GDF, Dalarnas GDF, Gotlands GDF,
Jämtland-Härjedalens GDF, Norr-Västerbottens GDF, Västergötlands GDF och
Västmanlands GDF.

4 (4)

Vid protokollet

Bo Ericsson
Mötessekreterare

Justeras

Christer Örning
Mötesordförande

Klas Löfgren
Protokolljusterare

Bo Bäckman
Protokolljusterare

