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Närvarande: Karl Ekblom 
 Anders Eriksson 
 Lars Fredriksson 
 Katarina Fröding 
 Tony Gustafsson 
 Thorsten Hellmark 
 Åke Holt 
 Berith Jonsson 
 Alf Lindqvist 
 Ann-Charlott Sundh-Persson 
 
Först spelades 9 hål golf i strålande solsken där Kalle Ekblom vann på förnämliga 29 slag netto, Lars 
Fredriksson kom på andra plats med 38 slag netto och Berith Jonsson på tredje plats med 39 slag netto! 
 

§ 1   
 

Ordföranden Anders Eriksson hälsade samtliga välkomna.  

§ 2 
 
 

Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes.  

§ 3 Ekonomi 
Katarina Fröding rapporterade att fakturering är gjord. Degerfors Golf och Kårsta GK har ännu 
ej betalat sina avgifter. Bankbytet har inte fungerat fullt ut ännu. Katarina skall skicka oss 
huvudboken för kontroll av respektives konton.    
 

§ 4 Rapporter 
Thorsten Hellmark rapporterade att man haft domarträff den 11 juni med 15 deltagare på 
Gustavsviksbanan där man inspekterade de nya hålsträckningarna. 
Mimmi Bergman har avsagt sig huvudansvaret för Golftjej Örebro från årsskiftet.  
 
Kalle Ekblom rapporterade att två omgångar av Teen Tour First och Örebro Junior Tour spelats.  
I samband med dessa tävlingar har Golfäventyret arrangerats. 6 lag är anmälda till JSM på Mosjö. 
Kårsta GK har flyttat sin planerade Teen Tour First-tävling till den 30 juni.  
 
Lars Fredriksson rapporterade att introduktionsutbildningen på Kårsta GK för nyanställda, ideella 
och kanslipersonal den 15 maj blev mycket lyckad. Till höstens Erfa-möte planerar man att 
fokusera på hur man ska övervintra greenerna.  
 
Tony Gustafsson rapporterade att man arrangerat en fantastiskt bra Teen Tour Future på 
Degerfors Golf i helgen. Tony poängterar vikten av att informera alla inkl domare om man byter 
tävlingsdag. 
 
Alf Lindqvist rapporterade att han haft kontakt med Ulf Persson på Kumla GK angående 
arrangerandet av Oktobertourens 25-årsjubileum som äger rum den 31 augusti.   
 
Ann-Charlott Sundh-Persson rapporterade att kvalen till Nyckelhålsfinalen är på gång.  
 

§ 5 Seriespelet 
Anders Eriksson rapporterade att han haft kontakt med flera distrikt angående det mellansvenska 
seriespelet.  
 

§ 6 SM 2020 
Thorsten Hellmark informerade att årets SM-vecka i Halland slutar den 15 juli och då startar vår 
planering. 
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§ 7 Höstens möten 
Höstens möten bestäms till den 8-9 september med internat, den 4 oktober, den 27 oktober hålls 
höstårsmöte i samband med Golfting då SGF deltar för aktuell information, den 26 november och 
julfest den 8 december. 

 
§ 8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor att diskutera. 
 

 
Vid protokollet Justeras: 
 
 

Ann-Charlott Sundh-Persson Anders Eriksson 
Sekreterare Ordförande 
 

 


