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§ 1   
 

Ordföranden Anders Eriksson hälsade samtliga välkomna. Raija Keltto deltar i kvällens möte som 
representant från valberedningen.  
 

§ 2 
 
 

Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes.  

§ 3 Ekonomi 
Liselott Abrahamsson rapporterade att medlemsavgifterna, seriespelsavgifterna samt 
klubbarnas/anläggningarnas Tävlingskalenderkostnader fakturerats.  
 

§ 4 Rapporter 
Anders Eriksson rapporterade att 10 991 medlemmar betalat årsavgiften per den 6 maj. 
 
Gunnar Holm rapporterade att Johan Kammerstad deltar i den planerade happeningdagen för 
handigolfen den 18 maj på Kumla GK. Handikappfordon kommer att demonstreras. Man 
arrangerar dagen tillsammans med Örebro läns handikappförbund. 
 
Karl Ekblom rapporterade att han den 6 maj haft en träff med 9 st junioransvariga.  
Han har skickat in ansökan till SGF om bidrag för Golftjej Örebro. 
 
Lars Fredriksson rapporterade att han varit inbjuden till Nora GK den 1 april där man 
genomförde en banpromenad. Han har besökt Degerfors Golf angående ”säker golf”.  
På Karlskoga GK har man många projekt på gång, bland annat två nya övningsgreener samt ett 
helt nytt hål på hål 7. Mikael ”Bobban” Frisk och Lars planerar att besöka samtliga banor i 
distriktet. Den 21 maj arrangerar man en utbildningsdag på Gustavsviksbanan för nyanställda och 
övriga intresserade.  
 
Alf Lindqvist rapporterade seriespelen börjar komma igång. 
 
Tony Gustafsson rapporterade att Oakley Tour är igång med första tävlingen den 3 maj på 
Askersunds GK. Två tävlingar i T-utbytet har spelats.  
 
Åke Holt rapporterade att man planerar ett utbildningsmöte med domarna den 3 juni på 
Gustavsviksbanan. Lokala regler har inkommit från samtliga klubbar/anläggningar utom från 
Lindesbergs GK.  
 
Ann-Charlott Sundh-Persson rapporterade att Tävlingskalendern är klar och distribuerad.  
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§ 5 

 
 
 
 
Rapport från Distriktsidrottsmötet 
Liselott Abrahamsson deltog i Distriktsidrottsmötet den 3 april och blev dessutom invald i 
valberedningen. Man började med ett intressant studiebesök på Tegelbruket. Årsredovisningarna 
för Ölif och SISU presenterades. Man föreslår en samman-slagning av Ölif och SISU där nya 
stadgar skall tas fram  och gälla från den 1 januari 2020. Budget och arvoden beslutades. Omval av 
samtliga styrelseledamöter. Thomas Eklund höll ett föredrag om idrottens utveckling i distriktet.  
 
 

§ 6 Rapport från Förbundsmötet 
Liselott Abrahamsson och Ann-Charlott Sundh-Persson representerade ÖLGF vid 
Förbundsmötet den 27-28 april. Anders Eriksson representerade Guldklubben.  
Lördagens möte ägnades åt spelarutveckling på elitnivå med en presentation av Jon Karlsen och 
Katarina Vangdahl, Bättre spelupplevelse och information från banarkitekt Pierre Fulke samt  
Media 2020 med Mathias Resare. Söndagens Förbundsmöte genomfördes med en fullödig 
genomgång av ekonomin samt även av verksamhetsrevisorerna. Propositionen om Nytt regelverk 
för Grönt kort godkändes och motionen från Värmlands GDF om avgiftssystemet avslogs.  
 

§ 7 Kontaktuppgifter GIT 
Åke Holt redogjorde för kontaktuppgifterna i GIT. Domarna är inte inlagda ännu.   
 

§ 8 SM 2020 
Thorsten Hellmark har meddelat att ett heldagsmöte inför SM2020 skall hållas den 16 november i 
Örebrodistriktet. Diskussion om vilka som skall inbjudas och var mötet skall hållas. Ann-Charlott 
Sundh-Persson uppdras att förhöra sig om olika alternativ lokalmässigt. Varje klubb/anläggning 
bör få möjlighet att delta med minst 7 representanter.  
Ann-Charlott Sundh Persson informerade att SM-flaggorna är distribuerade till samtliga klubbar 
och anläggningar. Loka Brunn/Grythyttan, Båsenberga och Veho Bil kommer ev att medverka i 
någon form av marknadsföring. Fler företag kommer att kontaktas.  
 

§ 9 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte som tidigare planerat den 11 juni, kl 18.00 med föregående 9 hål golf kl 15.30 
på Kumla GK. 
 

§ 10 Övriga frågor 
Åke Holt föreslår att Utbildningskommittén läggs ned eftersom de olika utbildningsaktiviteterna 
sköts inom respektive kommitté. Föreslås att Åke är en sammanhållande kontaktperson i 
utbildningsfrågor både mellan de olika kommittéerna och SISU.  

 
Vid protokollet Justeras: 
 
 
 

Ann-Charlott Sundh-Persson Anders Eriksson 
Sekreterare Ordförande 

 
 
 
 
 


