FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003
Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets
Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton
Stockholm Infra City, Upplands Väsby.

INLEDNING
Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Parentation hölls över Nancy Runfelt, Båstads GK, Erik Röhss, Göteborgs GK och Birgitta Nordvall,
Svenska Golfförbundet, vilkas minne ägnades en tyst minut.
I sitt inledningsanförande framförde Christer Örning bland annat
att

2002 blev ett mycket framgångsrikt år för svensk golfsport med ökat antal medlemmar och
glädjande idrottsliga framgångar med deltagande i VM, EM, Ryder Cup och Solheim Cup,

att

beslut tagits och arbetet påbörjats med en ny IT-plattform,

att

en ny organisation startats inom Golfens Hus med nya medarbetare,

att

viktiga steg tagits för att få med golfen som olympisk idrott,

att

diskussioner påbörjats för att påbörja arbetet med att sätta idrotten golf i fokus.

§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 Gunnar Johnson, Eskilstuna.
Utsågs Bo Ericsson, SGF, att föra protokollet.
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§4
Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Till protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Bruno Hedlund, Göteborgs GDF och Kerstin
Kringsberg, Värmlands GDF.
§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.
Mötet beslöt att med godkännande lägga styrelsens berättelse till handlingarna (bilaga 2).
§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 2002-01-01 – 2002-12-31 med ett
överskott i moderföreningen om 1 691 187 och balansräkningen med en omslutning omfattande
33 233 634 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).
Mötet beslöt härefter att pläderingen för kandidater till förbundsstyrelsen och som revisorer var
avslutad.
§ 12 Förbundsstyrelsens förslag angående GDF:s framtida roll och stadgar
Förbudsstyrelsen hade framlagt förslag till GDF:s framtida roll och stadgar (bilaga 5).
Bengt Hammarstedt, Skånes GDF yrkar avslag på första att-satsen i förbundsstyrelsens förslag och
föreslår att den andra att-satsen i förslaget ändras till följande lydelse ”att förbundsstyrelsen får i
uppdrag att föreslå tydliga uppgifter, med tillhörande ansvar, befogenheter, resurser och uppföljning, på
GDF såsom eventuellt varande bl a SGF:s regionala organ”.
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Christer Palmborg, Stockholms GDF yrkar avslag på förbundsstyrelsens förslag om stadgeändring och
yrkar bifall till Skånes yrkande om ändring av första och andra att-satserna i förbundsstyrelsens förslag.
Gunnar Askehall, Hallands GDF yrkar med stöd av GDF i Medelpad, Örebro län, Östergötland,
Bohuslän-Dal, Göteborg, Blekinge, Uppland och Småland bifall till förbundsstyrelsens förslag i den
första att-satsen och avslag på övriga att-satser i förslaget, samt föreslår förbundsmötet beslutar ”att
hänskjuta det vidare arbetet med vad som kan/skall decentraliseras inklusive ansvar, befogenheter och
resurser till en GDF-konferens där erforderlig tid anslås till diskussioner över ett av förbundsstyrelsen
presenterat förslag.
Mötet beslöt
att efter rösträkning avslå förbundsstyrelsen förslag om stadgeändring med röstsiffrorna 40 för bifall
och 30 för avslag (erforderlig tråtredjedels majoritet uppnåddes således ej)
att avslå övriga att-satser i förbundsstyrelsens förslag, samt
att tillstyrka Hallands med fleras förslag att hänskjuta det vidare arbetet med vad som kan/skall
decentraliseras inklusive ansvar, befogenheter och resurser till en GDF-konferens där erforderlig
tid anslås till diskussioner över ett av förbundsstyrelsen presenterat förslag.
§ 13 Förbundsstyrelsens förslag till medlemsformer i SGF
Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till nya medlemsformer i SGF (bilaga 6).
Mötet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 14 Slopa Slopesystemet
Gotlands GDF/Visby Golfklubb hade framlagt en motion om att slopesystemet försöksvis avskaffas på
Gotland, att slopesystemet på sikt avskaffas helt och ersätts av något enklare och billigare
handicapsystem (bilaga 7).
Karl-Erik Bergström, Gotlands GDF yrkar bifall till motionen.
Bo Bäckman, Bohuslän-Dals GDF yrkar avslag på motionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt att avslå motionen.
§ 15

Likalydande säkerhetsanvisningar för golfspelare i hela landet
Ökad säkerhet – säker golf
Smålands GDF och Stockholms GDF hade framlagt motioner om ökad säkerhet i golfen (bilaga 8).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att tillstyrka motionen.
Mötet beslöt att bifalla motionen.
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§ 16 Stadgeändring gällande valberedningen
Stockholms GDF hade framlagt en motion om stadgeändring gällande valberedningen (bilaga 9).
Christer Palmborg, Stockholms GDF, yrkar bifall till motionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att avslå motionen.
Mötet beslöt att avslå motionen.
§ 17 Introduktionskort
Stockholms GDF hade framlagt en motion med förslag om att utöver distriktets ordförande och en
förtroendevald, skall även övriga ledamöter i distriktsstyrelsen erhålla introduktionskort för Sverige
(bilaga 10).
Christer Palmborg, Stockholms GDF, yrkar bifall till motionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att avslå motionen.
Mötet beslöt att avslå motionen.
§ 18 FS-representant ansvarig för miljöarbetet
Bohuslän-Dals GDF hade framlagt en motion med förslag om att förbundsstyrelsen inom sig skall utse
en ledamot som skall vara sammanhållande och drivande inom miljöarbetet (bilaga 11).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att avslå motionen.
Mötet beslöt att avslå motionen.
§ 19 EU-ansvarig
Bohuslän-Dals GDF hade framlagt en motion med förslag om att det inom SGF skall finnas en samlad
kompetens i EU-frågor (bilaga 12).
Bo Bäckman, Bohuslän-Dals GDF, yrkar bifall till motionen.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att avslå motionen.
Mötet beslöt att avslå motionen.
§ 20 Rondtider
Örebro läns GDF hade framlagt motion om en utredning vilka faktorer som påverkar rondtidens längd
m m (bilaga 13).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt att avslå motionen.
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§ 21 Kortare rondtider – Karsten Landins försöksstudier
Norr & Västerbottens GDF hade framlagt en motion med förslag om att Karsten Landin ges i uppdrag
att genomföra några konkreta försöksstudier med ledning av resultat som erhållits inom projektet
”Kortare rondtider” (bilaga 14)
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen.
Mötet beslöt att avslå motionen.
§ 22 Golf som personalvårdsförmån – likvärdiga skatteregler
Norr & Västerbottens GDF hade framlagt en motion med förslag att SGF med skattemyndigheten tar
upp frågan om likvärdiga skattregler för subventionerade personalvårdsförmåner så att golfen likställs
med övrig motionsidrott (bilaga 15).
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att bifalla motionen.
Mötet beslöt att bifalla motionen.
§ 23 Verksamhetsplan 2003-05, ekonomisk ram för 2004 samt avgifter
Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till verksamhetsplan 2003-05, ekonomisk ram för 2004 samt
avgifter (bilaga 16).
Mötet beslöt
att godkänna förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för åren 2003 – 2005 enligt bilaga ,
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.
§ 24

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 Mia Reich-Sjögren, Båstads GK, invald 1995, Birgitta Ljung,
Eksjö GK, invald 1999 och Håkan Edvardsson, Flädje GK, invald 2001.
Till revisor föreslog valberedningen omval av Mats Fridblom, Österåkers GK och till revisorssuppleant
omval av Sören Carlsson, Österåkers GK.
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.
§ 25 Val av valberedning
Mötet beslöt att till valberedning välja Åke Dahlgren, Patrick Enckell, Peter Eriksson, Marianne
Persson och Ola Öqvist med Åke Dahlgren som sammankallande.
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§ 26 Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2004
Mötet beslöt att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till 23-24 april 2004 i Stockholm.
§ 27 Avslutande av mötet
Christer Örning tackade mötesordförande Gunnar Johnson för ett utmärkt sätt att leda
förbundsmötesförhandlingarna.
Utdelning av Eric Runfelt-medaljen
Eric Runfelt-medaljen delades ut till Bengt Lorichs, tidigare förbundssekreterare inom SGF och senare
välkänd golfbanearkitekt.
Vid protokollet

Bo Ericsson
Mötessekreterare
Justeras

Gunnar Johnson
Mötesordförande

Bruno Hedlund
Protokolljusterare
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Kerstin Kringsberg
Protokolljusterare

