
PROTOKOLL vid ÅRSMÖTE 2022 
 

Göteborgs Golfförbund (GGF) 
 
 
Plats: SISUs lokaler Mejerigatan 1, Göteborg 
Datum och tid: Onsdagen den 9 mars 2022, kl 18.00 - 19.15 
 
 
A Distriktsordföranden välkomnande alla och höll ett kort inledningsanförande 
 
Jarmo Järvenpää (Forsgårdens GK) hälsade alla välkomna till dagens möte. Speciellt välkomnades Hans C 
Johansson (Albatross GK) från SGF:s (Svenska Golfförbundet) valberedning och Martin Karlsson 
(Chalmers GK) från SGF:s styrelse.  
2021 var ett rekordår då det aldrig tidigare spelats så många golfrundor under ett år. Vi har dessutom aldrig 
varit så många golfare som nu. 
 
B Utmärkelser / Prisutdelningar 
 
Årets Göteborgsgolfare 2021 
Dam: Andrea Grimberg-Lignell, Hills GK (tackade via en inspelad video) 
Herr: Sebastian Söderberg, Delsjö GK (inte närvarande) 
Båda erhåller en inteckning i respektive silverpokal och var sitt stipendium på 3 000 kr. 
 
Årets Göteborgsgolfare 2021 
Flickor: Elin Pudas Remler, Delsjö GK (höll ett kort tacktal) 
Pojkar: Alfons Bondesson, Kungsbacka GK (höll ett kort tacktal) 
Båda erhåller ett diplom och var sitt stipendium på 2 000 kr. 
 
Årets ledare 2021 
Man: ingen nominerad. 
Kvinna: ingen nominerad. 
 
Årets miljöklubb 2021  
Torslanda GK (inte närvarande) 
Får ett diplom och ett träd 
 
Årets matchspelsklubb 2021 
Forsgårdens GK 
 
Kristallklubban (tidigare Guldklubban)  
Christer Dovermar, Torrekulla GK (ordförande 2011-2021) (höll ett kort tacktal) 
Kristallklubban delas ut till ordförande som suttit minst fem år vid avgång 
 
C Distriktsförbundets årsmöte 
 
§1 Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS upprättade 
röstlängden 
 
Intendent Jeanette Hallgren genomförde upprop. 14 klubbar var representerade personligen och 3 genom 
fullmakt. Röstlängden fastställdes därefter. 
 
  



§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 
Mötet förklarades vara utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 3 Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställdes. 
 
 
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Mötet valde German Liebscher (Gräppås GK) till ordförande och Göran Svensson (Backa Säteri IF) som 
sekreterare.  
 
§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera 
protokoll 
 
Mötet valde Olav Magnusson (Gräppås GK) och Måns Palmgren (Kungsbacka GK) 
 
§ 6 GGFs styrelses årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 
 
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen var utskickade och fanns på hemsidan. 
 
Då mötet inte ställde någon fråga lades årsredovisningen och verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 7 Revisorernas berättelse över GGFs styrelses förvaltning under det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret 
 
Mötesordföranden upplyste om att revisionsberättelsen är utsänd (finns i Verksamhetsberättelsen, sid 29) 
innebärande att Markus Hellsten, utöver revisionen av årsredovisningen, även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning vilket lett till följande uttalande: 
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av överskott respektive 
underskott enligt fastställd balansräkning 
 
Mötet beslutade enhälligt att fastställa balans- och resultaträkningen och godkände styrelsens förslag till 
vinstdisposition. 
 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för GGFs styrelse för den tid revisionen avser 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet (enhälligt) i enlighet med revisorns förslag. 
 
§ 10 Rapport om förslag till ärenden att behandlas vid SGFs Förbundsmöte (FM) samt yttranden över 
dessa 
 
Hans Johansson (SGF:s valberedning) berättade att Anders S Sjögren avgår efter 14 år i förbundsstyrelsen. 
Valberedningen föreslår att Staffan Johansson från Vreta Klosters GK väljs in i styrelsen. Han noterade 
också att av de som satt i SGF:s styrelse för 13 år sedan har nu alla bytts ut. 
 
Martin Karlsson från SGF:s styrelse redogjorde först för förbundets tre huvudområden (klubbarna, spelarna 
och hållbarhet). På FM ska en verksamhetsinriktning för 2023-2024 antas, den ekonomiska ramen fastställas 
och klubbarnas årsavgift bestämmas. Förslaget är att årsavgifterna ska vara oförändrade.  
 



På FM ska två propositioner och tre motioner behandlas. 
 
Proposition 1: Ny tvingande bestämmelse om jämställdhet i alla beslutande organ.  
På grund av RF:s beslut 2016 om jämställdhet i styrelser föreslås en stadgeändring. Ett skallkrav införs i 
stadgarna när det gäller styrelsens sammansättning. Endera könet skall vara representerat med minst 40%. 
 
Proposition 2: Utvidgning och förtydligande av begreppet ”golfsport” 
För att få SM-status måste man slå ut och håla ut bollen. Det innebär att under SM-veckan kommer både 
footgolf och simulatorgolf att finnas med, men inte long-driving. 
 
Motion 1: Utredning i syfte att säkerställa det obligatoriska åtagandet att tillhandahålla banor för tävlingar. 
Stockholms golfdistrikt och 8 andra (bl.a. Göteborg) vill ha en utredning för att säkerställa att distrikts-och 
förbundstävlingar kan genomföras.  
Förbundsstyrelsen föreslår bifall. 
 
Motion 2: Motion till SGF gällande förslag till Vinterträningsanläggning.  
Landeryds GK vill att SGF utreder möjligheten till en permanent vinterträningsanläggning i södra Europa. 
Förbundsstyrelsen föreslå bifall. 
 
Motion 3: Motion angående införande av ett hickorygolf-ID. 
Rya GK har skickat in motionen.  
Förbundsstyrelsen föreslår avslag. Hickoryklubbor är inte godkänd golfutrustning och principen ”En person 
– Ett golf-ID - Ett handicap” ska bibehållas. 
 
§ 11 Fastställande av årsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- 
och räkenskapsåret 
 
I verksamhetsplanens Vision, verksamhetsidé och värdegrund (sid 4) överlåtes till nya styrelsen att 
formulera fokusområden i enlighet med SGFs verksamhetsstrategi.   
Klubbarnas årsavgift föreslås vara oförändrad. Den budget som föreslagits är i balans.  
 
En fråga om GP-golfen ställdes. 2020 kom GP tillbaka som partner efter 3 års frånvaro. 2020 blev tävlingen 
inställd och 2021 fick vi klartecken för tävling så sent som 1 juni. Därav endast ca 200 lag anmälda. GP är 
inför 2022 bättre förberedda att hjälpa oss att återskapa GP Golfens forna glans. 1985-2005 hade tävlingen 
upp till 2 000 lag/år. 
 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till årsavgifter, verksamhetsplan och budget. 
 
§ 12 Fastställande antalet ledamöter i GGFs styrelse och Juridiska kommittén 
 
Valberedningens förslag att åtta ledamöter inklusive ordförande ska ingå i styrelsen fastställdes av mötet 
liksom att Juridiska kommittén ska bestå av fyra ledamöter. 
 
§ 13 Val av: 
 
a. ordförande i GGFs styrelse för en tid av ett år 
b. halva antalet övriga ledamöter i GGFs styrelse för en tid av två år 
c. ordförande i Juridiska kommittén för en tid av ett år 
d. halva antalet övriga ledamöter i Juridiska kommittén för en tid av två år 
e. en revisor och en revisors-suppleant för en tid av ett år 
f. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande 
 
 
Valdes enhälligt gjordes:  
Ordförande i styrelsen: Jarmo Järvenpää (Forsgårdens GK) 



Ledamöter i styrelsen: Göran Persson (Forsgårdens GK), Jens Kultje (Chalmers GK), Lennart Jansson 
(Lökeberg GK) 
Ordförande i Juridiska kommittén: Hans Gaestadius (Göteborgs GK) 
Ledamöter i Juridiska kommittén: Sven Lindvall (Albatross GK), Jan Brännström (Chalmers GK) 
Revisor: Markus Hellsten (Göteborgs revision) 
Revisorssuppleant: Olof Palmlund (Särö GC) 
 
Till GGF:s valberedning valdes: 
Ulf Eriksson (Myra GK) ordförande, Maj Holmström (Backa Säteri IF) och Wille Bokhede (Lerjedalens 
GK) 
 
§ 14 Beslut om val av ombud till DFs (Distriktsförbundet) möte jämte erforderligt antal suppleanter 
 
Styrelsen utser delegater och suppleanter. 
 
§ 15 Beslut om val av ombud till FM jämte erforderligt antal suppleanter 
 
Mötet valde Wille Bokhede (Lerjedalen), Lennart Jansson (Lökeberga GK) och Carl Ingemar Johansson 
(Sisjö GK). Distriktet har dessutom 2 delegater. 
 
Beslutades att de fem representanterna får ett s k öppet mandat. 
 
§ 16 Behandling av GGFs styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 
Styrelsen hade inte lagt något eget förslag och inga motioner har kommit in. 
 
§ 17 Övriga frågor 
 
Hans Gaestadius (Göteborgs GK) ordförande i Juridiska kommittén informerade om att det under 2021 kom 
in 0 (noll) ärenden. Det fann han uppseendeväckande och tyder på att det är något fel i systemet. Han 
förbereder därför en motion till SGF där han ska föreslå ett bättre system. En idé är att tre distrikt går ihop 
och har en gemensam Juridisk kommitté. Detta för att kompetensen ska kunna upprätthållas. En annan 
straffskala med fler nivåer är en annan idé. 2020 kom det in 1 (ett) ärende. 
 
§ 18 Mötets avslutande 
 
Mötesordföranden överlämnade ordförandeklubban till distriktets omvalde ordförande Jarmo Järvenpää som 
därefter avtackade presidiet varefter han avslutade mötet. 
 
 
 
 
Göteborg som ovan 
 
 
 
 
German Liebscher, mötesordförande  Göran Svensson, mötessekreterare 
 
 
 
 
Olav Magnusson, justeringsman  Måns Palmgren, justeringsman 
 
 


