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ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS ÅRSMÖTE  

2022-10-24 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

§ 3  FRÅGA OM MÖTET BEHÖRIGEN UTLYSTS 

§ 4  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

§ 5  VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 

§ 6  VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV 

• Verksamhetsplaner 2023 
• Årsavgift 2023  
• Budget 2023 

§ 8  FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER 

§ 9 VAL AV ORDFÖRANDE, 1 ÅR 
VAL AV 3 STYRELSELEDAMÖTER, 2 ÅR 
VAL AV 1 ORDFÖRANDE TILL JURIDISKA KOMMITTÉN, 1 ÅR 
VAL AV 1 LEDAMOT TILL JURIDISKA KOMMITTÉN, 2 ÅR 
VAL AV 1 REVISOR OCH 1 REVISORSSUPPLEANT, 1 ÅR  
VAL AV TRE LEDAMÖTER i VALBEREDNINGEN, 1 ÅR 
 

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR  

§ 11  AVSLUTNING 
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Östergötlands Golfförbund  
Styrelsen 
 

ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS STYRELSE 2022 

Ordförande  Staffan Johansson t.o.m. 20220425 
  Björn Gustafsson fr.o.m. 20220425  
Vice ordförande  Björn Gustafsson t.o.m. 20220425 
Sekreterare  Maria Uller 
Ekonomi  Anna Carin Lindquist 
Bana/Hållbarhet Björn Gustafsson 
Tävling  Hans Söderberg 
Junior/Elit   Lars-Erik Rickardsson  
Utbildning/  Peter Lindh 
Utveckling  

 

 
VERKSAMHETENS MÅL OCH VISION 
ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND 2023 

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 15 golfklubbar och 4 A1 anläggningar med totalt 

ca 35 000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av 

distriktets medlemsklubbar. Alla klubbar i Sverige utgör Svenska Golfförbundet (SGF) och 

är medlemmar av Riksidrottsförbundet (RF) vilket innebär att vi följer deras stadgar och 

beslut. 

Vision 
Att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens 
möjligheter för alla. 

Verksamhetsidé 

➢ Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och 

önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets 

verksamhetsinriktning 2023–2024.   
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Detta gör vi genom verksamhetsstrategierna 

• Verksamhet för golfklubbarna 

• Verksamhetsstöd 

• Verksamhet för golfspelaren 

➢ Att vara det mest klubbengagerade distriktet i Sverige.  

➢ Att vara det mest framträdande distriktet i Sverige när det gäller hållbarhetsarbete.  

➢ Att verka för att öka antalet kvinnliga golfare. 
 

➢  Verka för att män och kvinnor kan spela golf på samma villkor.  
 

➢ Att främja en aktiv juniorverksamhet i samverkan med klubbarna.  

➢ Med utgångspunkt från beslutad verksamhetsplan arbeta med detaljerad 
aktivitetsplan.  

➢ Allt utvecklingsarbete ska ske i samverkan med SGF:s resurser som klubbrådgivare, 
idrottsrådgivare och bankonsulent med flera samt SISU Östergötlands resurser. 

Resurser på SGF 
 
Samlat finns en bred kompetens på SGF:s kansli som stöd för klubbar och distriktet. 
Behovet av stöd från SGF för administration och utveckling är baserat på den 
enskilda klubbens behov. Särskilt viktiga är följande resurser: 
 
Klubbrådgivare 
 
Klubbrådgivarna är viktiga som stöd i klubben dagliga arbete såväl som i det 
strategiska långsiktiga arbetet. Klubbrådgivaren ger stöd i det dagliga arbetet genom 
både dialog på plats på klubben eller på annat sätt. I det strategiska arbetet för 
klubbens fortsatta utveckling är klubbrådgivaren en viktig resurs med sin kunskap 
och erfarenhet. Inte minst viktigt är att dra nytta av andra klubbars erfarenhet och 
utvecklingsarbete vilket kan snabba upp den egna klubbens utveckling. 
 
Utsedd klubbrådgivare är Sandra Tancred Fulke. Behov av stöd och råd initieras från 
klubben men klubbrådgivaren skall oavsett detta ha årlig kontakt med våra klubbar. 
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Bankonsulent 
 
Bankonsulenten har en viktig roll som stöd för klubbarnas arbete med banan. Stöd 
finns för såväl den löpande arbetet med bankvaliteten såväl som att stötta i 
utvecklingsarbete. Genom att bankonsulenterna har delvis olika specialistkompetens 
finns ett rejält stödpaket för klubbarnas arbete. 
 
Utsedd bankonsulent är Carl-Johan Lönnberg och han skall besöka samtliga 
anläggningar minst en gång per år. Förutom detta medverkar Carl-Johan i 
bankommitténs arbete och har därigenom en nära dialog med klubbarnas 
verksamhet. 

 
Idrottsrådgivare 
 
Idrottsrådgivarens roll är att stötta klubben i arbetet med att utveckla idrotten golf. 
Möjlighet att få stöd från idrottsrådgivaren bygger på ett verkligt och reellt intresse 
från den enskilda föreningen. 
 
Utsedd idrottsrådgivare Gary Cosford.  
 
Resurser på RF/SISU Östergötland 
 
RF/SISU:s resurser i Östergötland skall stötta både distriktet och den enskilda 
föreningens utveckling. Avrop av resurser sker både från den enskilda klubben och 
från distriktet. Under verksamhetsåret skall vi i samverkan med RF/SISU 
Östergötland sätta ett framgångsrikt arbetssätt.  
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     Ordförande Björn Gustafsson 
     Sekreterare Maria Uller 
     Kassör Anna Carin Lindquist 

 
 
     Björn Gustafsson                    Björn Pettersson       Hans Söderberg 
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Verksamhetsplan Ban- och Hållbarhetskommittén 2023 
Björn Gustafsson 
 
Mål  
Att tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av 
naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö på Östergötlands golfbanor. Förbättra den 
biologiska mångfalden på samtliga banor i distriktet  
 
Aktiviteter: 
Ban-och Hållbarhetskommittén ska bistå de klubbar som ska omcertifieras enligt GEO 
under 2023 med arbete, råd och ekonomiskt stöd i den mån som önskas. Vi kommer aktivt 
att utöva påverkan på resterande anläggningar att påbörja sin miljöcertifiering. 
 
Ban- och Hållbarhetskommittén ska tillsammans Länsstyrelsen och kommunernas ekologer 
influera golfklubbarna till att mer aktivt arbeta för Grön Infrastruktur. 
Samtliga golfbanor i distriktet är inventerade på dess naturvärde. Skötselplaner kommer 
tillsammans med Länsstyrelsen och kommunekologer att utarbetas. LONA-bidra ska 
underlätta finansiering av uppkomna skötselplaner, detta för att förbättra den biologiska 
mångfalden. 
 
Ban- och Hållbarhetskommittén ska verka för fler kvinnliga banarbetare samt fler kvinnor i 
klubbarnas miljökommittéer eller dylikt. 
 
Ban- och Hållbarhetskommittén ska medverka till att distriktets klubbar aktivt arbetar med 
att klipprutiner, bandesign och course set-up anpassas till de utmaningar som framkommer 
av Vision50/50 arbetet. 
 

• I distriktet är nio klubbar miljöcertifierade enligt OnCourse, (GEO-standard Golf 
Environment Organisation). Ett par av dessa klubbar ska under året omcertifieras. 
Vi kommer aktivt att utöva påverkan på resterande anläggningar att påbörja sin 
miljöcertifiering.  
Vi kommer att bistå de som vill ha ekonomisk och arbetsmässig hjälp. 

• Grön Infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för 
växter och djur och till människors välbefinnande. 

• Verka för bättre golfupplevelser på Östergötlands Golfbanor. 
• Årlig sammankomst för all banpersonal. 
• Verka för multifunktionella golfbanor. 

Utbildning av banpersonal 
ERFA-träffar i samarbete med SGA-Östergötland. 
Påverka/följa utvecklingen av SGF:s banverksamhet. 
Följa SGF:s handlingsplan av användandet av Pesticider – Bekämpningsmedel. 
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4–7 golfbanor i distrikten Östergötland, Södermanland kommer att slopas under säsongen. 
Information om golfbanans skötsel till förtroendevalda. 
Samarbete med Länsstyrelsen Östergötland, Kommunekologer samt Naturskyddsförening 
Studiebesök.   
  
Ban- och miljökommittén består av: 
Björn Gustafsson, ordförande 
Carl Johan Lönnberg, bankonsulent SGF   
Lars Bonnevier, banchef Villa Baro Golf Åtvidaberg 
Mattias Wulff, banchef Ombergs Golf Resort 
 

   
Verksamhetsplan – Juridiska kommittén 2023 
Björn Pettersson 
 
Juridisk kommitté 
Disciplinärenden. 
Att handlägga och avgöra inkomna anmälningar snabbt och effektivt. Delta i SGF:s 
utbildning i disciplinfrågor. 
Bollplank till klubborna i disciplinfrågor samt sprida kunskap om hanteringen av 
disciplinära ärenden. 
 
Juridiska kommittén består av: 
Björn Pettersson, ordförande 
Simon Ahlberg  
Kerstin Allert 
Björn Gustafsson 
 

 
Verksamhetsplan - Paragolf 2023 
Karl-Erik Jonsson 
 
Få fler klubbar att inkludera paragolf i verksamheten. 
Stötta distriktets klubbar i deras paragolfverksamhet. 
Få fler anläggningar att bli bättre anpassade för personer med funktionsvariation. 
Erbjuda prova på träffar vid 1-2 tillfällen i distriktet. 
Erbjuda en uppstartshelg för paragolfare under våren inom samarbetet för 
Paragolf Region Öst, som Östergötland är en del av. 
Erbjuda paragolftävlingar inom samarbetet för Paragolf Region Öst, varav 1-2 i 
Östergötland 
Stötta spelarutveckling. 
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Verksamhetsplan – Tävlingskommittén/Domare 2023 
Hans Söderberg 
 
Domarutbildning 
Vi skall tillhandahålla utbildningar för alla klubbar och verka för att öka intresset på 
klubbarna för regelfrågor.  
Verka för att få fler utbildade distriktsdomare. 
 
Aktiviteter 

• Att vara behjälpliga vid ev. frågor om de nya reglerna 
• Utbildningar på klubbnivå för TL 2023 
• Kontrollera och godkänna klubbarnas lokala regler 

 
Verksamhetens mål 

• Domartillsättning av kvalificerade distriktsdomare till tävlingar i enlighet med 
distriktets behov.  

• Öka antalet domare i länet, utbildningar på varje klubb 
• Tillhandahålla utbildade utbildare vid R&A Steg 1 och Steg 2 utbildningar inom 

distriktet.  
• Vara klubbarna behjälpliga vid uppsättning av banorna för att skapa en tydlighet och 

skapa goda förutsättningar för att spela i enlighet med reglerna.  
• Var klubbarna behjälpliga vid framtagande av lokala regler för att säkerställa att 

dessa är i enlighet med reglerna.  
• Vara behjälpliga med regelfrågor även vid sidan av de tävlingar där distriktsdomare 

är utsedda. Detta sker exempelvis genom regeljouren.  
• I mån av tid vara klubbarna behjälpliga vid regelutbildningar på klubbarna. 

 
Genomförande och aktiviteter 

• Deltagande vid ”Teach the Teachers” som anordnas av SGF under hösten och utgör 
utbildningen för utbildare för R&A Steg 1 och Steg 2.  

• Deltagande vid förbundsdomarkonferensen.  
• Anordna en distriktsdomarkonferens under våren som förberedelse inför säsongen.  
• Löpande fortbildnings- och uppföljningsträffar med domarkåren, c:a 6 per år.  
• Bemanna tävlingar där distriktet efterfrågar distriktsdomare. I samband med dessa 

också genomföra banbesiktning och ta fram lokala regler för tävlingen.  
• På klubbarnas begäran genomföra banbesiktningar vid sidan av 

tävlingsverksamheten.  
• På klubbarnas begäran hjälpa till vid framtagande av lokala regler.  
• I mån av tid hjälpa klubbarna att hålla regelutbildningar. 
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Seriespel 2023 
• Planera och genomföra seriespelet för åldersklasser inom Östergötland med stöd av 

GIT-tävling. 
 
Tävling 

• Medverka vid SGF:s TKO konferens i 8–9 oktober. 
• Hösten 2022 anordna TKO: träff för fördelningen av 2023 års B-tävlingar med 

klubbarnas tävlingsansvariga.   
 
 

Verksamhetsplan – Junior- och Elitkommittén 2023 
Lars-Erik Rickardsson 

Junior- och Elitkommittén fokuserar sitt arbete på att utveckla golfen bland 
juniorerna som idrott, med inriktning mot tävling. Inom Östgöta Camp finns ett motto 
”Träna för att tävla”. Extra fokus på att anordna aktiviteter för golfande unga tjejer, se 
Tjejsatsning nedan.  
   
Junior- och Elitkommittén, ÖJEK 

Bibehålla fyra ledamöter utöver ordförande för att på så sätt vidga kompetensen och få en 

starkare koppling till klubbarna. Kommittén ska bestå av minst två kvinnor. 

 

Erfarenhetsutbyte mellan klubbarna  
Arbeta för mer samarbete mellan klubbarna och verka för att klubbarna ska 
dela med sig av erfarenheterna i sitt arbete med barn och ungdom. ÖGF:s 
Junior- och elitkommittén ska vara en naturlig förmedlare av dessa 
erfarenheter. 

Tjejsatsning  
Skapa extra fokus på tjejaktiviteter, med satsning på både bredd och elit. 
Alla golftjejer ska vara välkomna. Träffar med både golf och andra 
aktiviteter i fokus. Allt för att skapa kontakter och samhörighet över 
klubbgränserna samt att få fler tjejer att fortsätta med golfen som sin 
idrott. Andelen tjejer bland juniorer i distriktet är 18%. Målet är att öka 
med minst en procentenhet per år fram till 2025. 

För att lyckas fullt ut med tjejsatsningen ska ÖGF verka för att det utses en 
tjejansvarig kontaktperson på varje klubb.   

Verka för att öka samarbetet med SISU i de satsningar vi gör.  

Verka för att fler klubbar deltar i Golftjej Poängjakten. 
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Talangutveckling  
Distriktet ska stödja klubbarna i att få många ungdomar att vilja tävla på 
sin nivå och att fortsätta med golf som idrott.  Grunden läggs hos respektive 
klubb och sen finns SGF:s Klubb- och Idrottsrådgivare och ÖGF:s Junior- 
och Elitkommitté med som stöd och hjälp.  

Många klubbar har bara några få juniorer i sina träningsgrupper. För att få 
till större grupper så det blir roligare att träna ska ÖGF vara en 
sammanhållande länk och skapa möjligheter till tränings -och 
tävlingsgrupper över klubbgränserna. 
 
Ökad fokus på yngre juniorer som ännu inte nått nivån att de kvalificerar 
för svenska juniortouren. Denna grupp har ännu inte ”valt sin idrott”.    
 
Distriktet svarar tillsammans med klubbarna för uttagning till SGF:s Super 
Camp, som är träningssatsning för talanger 13–15 år. En träningscamp s.k. 
MiniCamp kommer att anordnas som riktar sig främst till deltagare under 16 
år. 

Svenska Golfförbundet arbetar nu med ett Klubbutvecklingsprogram kallat; 
Vägen framåt för stärkt idrottsfokus. 

Målen är formulerade: 
• Förflyttning till fokus på idrott 
• Idrott = spela golf 
• Samsyn kring modell 
• Samordnat stöd/rådgivning 

 
I vårt distrikt kommer vi att arbeta i enlighet med förbundets intentioner. 

Tävlingar  
Under året ska vi verka för att många juniorer deltar i Svenska Juniortouren. 
Vi ska också erbjuda en så kallad Rookieklass, i samband med att Svenska 
Juniortouren steg First spelas på någon av distriktets klubbar. Det ger 
möjlighet att tävla, för de som är i början av sin tävlingskarriär.  

ÖGF vill påverka respektive klubb och tränare att engagera sig mer 
i juniorernas tävlande utanför egna klubben, för att få in fler 
spelare i Juniortourerna och på lång sikt få fram fler elitspelare.   

• Teen Cup och PGA Junior ProAm genomförs på klubbarna.  
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• Spel mellan distriktets klubbar i form av Östgötaserien Junior ska genomföras. Målet 

är att få fler klubbar än föregående år att delta. Det ska också vara tillåtet att klubbar 

går samman och bildar ett lag i Östgötaserien. 

• Vi planerar att fortsätta med landskapskampen mot Västergötland och Värmland på 

Ryder Cup manér.   

• Försöka genomföra landskapsutbyte även för juniorer på nivån Östgötaserien. 

• Öka tävlingsutbytet mellan klubbarna för juniorer som står i början av sin 

tävlingskarriär. Dessa tävlingar sker i nära samarbete med ÖGF. Exempel på sådana 

tävlingar är; Landeryds Juniortour och NSGK juniortour. 

 

Ledare och Östergötlands Junior- & Elitkommitté (ÖJEK)  

Verksamheten planeras i ÖJEK. Klubbarnas tränare och ledare utgör 
remissorgan.  

ÖJEK stävar efter att ha en bra dialog med tränare och Pro i distriktet för att gemensamt 
få fler juniorer i träning och tävling.  

ÖJEK ska jobba för att få fram fler ledare som kan jobba utanför egna klubben. 
Antingen på distriktsnivå alternativt mellan ett kluster av klubbar.   

ÖGF & SGF  

Distriktet ska vara representerat på seminarium och möten i SGF:s regi som 
berör barn- och ungdomsfrågor.   
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Verksamhetsplan Utbildnings- och Utvecklingskommittén 2023 
Peter Lindh 

Ansvar och arbetsuppgifter 
• Organisera och leda GDF utbildningskommitté.  
• Planera och leda möte med GK utbildningsansvarig. 
• Vara GDF kontakt mot SISU idrottsutbildarna och bl.a. vara väl förtrogen med   

regler för studieverksamhet och bidragsstöd. 
• Säkerställa att distriktet bidragsberättigade verksamhet anmäls och rapporteras till 

SISU-idrottsutbildarna.  
• Samordna GDF:s utbildningsbehov bl. a genom att årligen inventera GK:s 

utbildningsbehov och i samråd med idrottsutbildarna upprätta utbildningsplan för 
distriktet. 

• Kartlägga distriktets utbildningsresurser och stödja GK i kompetensutveckling av  
utbildningsansvarig. 

• Vara SGF:s "förlängda arm" i utbildningsfrågor.  
• Stimulera till utbildningssamarbete med PGA, SGA, GAF och för golfen i övriga  

              intressenter. 
• Kartlägga och stimulera ideell verksamhet på klubbarna. 

 
Ledarutbildningar 
Verka för att klubbarna har möjlighet att gå Svenska Golfförbundet Golfens Ledarutbildning 
som finns i två olika nivåer. GL 1 Praktik och GL 2 Fördjupning. Utbildningarna kommer att 
erbjudas årligen efter klubbarnas behov. 
 

- Golfens ledarutbildning 1 Praktik (GL1). Sex timmar, genomförs av utbildad 
golftränare som genomgått GL1 Praktik, gärna tillsammans med en GL1-utbildad 
ledare på golfklubben, alternativt av distriktens utbildarteam inom GL1.  
 

- Golfens ledarutbildning 2 Fördjupning (GL2). 16 timmar, utförs av utbildarteam 
från golfdistrikt/SGF.  

 
Regelutbildningar 
Utbildningskommittén stöttar klubbar med att genomföra utbildningar i regler tillsammans 
med tävlingskommittén. 
 
Medel och bidrag 
Ska verka för att klubbarna blir bättre på att söka bidrag och stöd från bl.a. SISU och RF. 
Ska verka för ett utökat samarbete med SISU. 
 
Trygg Idrott 
Verka för att klubbarna tar fram handlingsplaner för Trygg Idrott. 
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Östergötlands Golfförbund 

Ekonomi 
Anna-Carin Lindquist 
 
Budget 2023 
 

 
 

• Naturvärdesinventering 

 

 

 
 

 

 

 

 

Intäkter 
Budget 
2021 

Resultat 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

 
Budget 
2023 

Avgifter klubbar 500 000 485 000 475 000 452 000 450 000 

Bidrag 15 000 0 15 000 50 300 15 000 

Tävlingsavgifter 0 60 600 60 000 41 200 42 000 

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 
Läger/kursavgifter 15 000 0 35 195 3 900 35 000 

Övrigt  0 0 250 000 0 

Summa Intäkter 530 000 545 600 585 195 797 400 542 000 

      
Kostnader      
Förvaltningskostnader 160 000 266 178 250 000 400 000 350 000 
Utvecklings- o utb.kommittén 60 000 0 60 000 17 800 60 000 

Ungdoms- o elitkommittén 117 000 42 500 119 000 56 000 110 000 

Ban- o miljökommittén 40 000 15 000 30 000 78 500* 40 000 

GEO certifiering 100 000 20 000 200 000 174 000 100 000 

Spel/tävlingskommittén  65 500 50 000 125 000 35 800 64 000 

Juridiska kommittén 0 1 427 10 000 6 000 10 000 
Paragolf 5 000  20 000 0 20 000 

Summa kostnader 547 500 395 105 814 000 768 100 754 000 

Årets resultat -17 500 150 495 -228 805 29 300 -212 000 
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Valberedningens förslag till årsmötet 2022-10-24 

Valberedningens uppgift är att till årsmötet lämna förslag på ledamöter till valbara poster. 
Valberedningen ska arbeta för att förmå medlemmar att komma med förslag till 
styrelseledamöter och kan även ge egna förslag till årsmötet. 

Valberedningen i Östergötlands Golfförbund har målsättningen att långsiktigt säkerställa 
att; i första hand rätt kompetens finns i styrelsen i förhållande till förbundets uppdrag från 
medlemmarna och i andra hand att geografisk spridning inom distriktet och dess klubbar 
finns representerade i distriktsförbundets styrelse. 

Under säsongen 2022 har valberedningen genomlyst nuvarande styrelse, dess 
konstituering och arbetssätt. Detta har bl.a. gjorts genom intervjuer med ordförande och 
ledamöter och på så sett bildat sig en egen uppfattning om styrelsen arbete. Valberedningen 
har även informerat klubbar om processen och uppmanat dem och dess medlemmar att 
kontakta valberedningen för förslag. Responsen från klubbarna och medlemmar har varit 
mycket begränsad. 

Valberedningen har funnit att styrelsen gemensamt har god kompetens inom sitt 
verksamhetsområde och att dess ledamöter har god kompetens och engagemang inom 
respektive ansvarsområde. Vi föreslår med detta som motivering omval på samtliga valbara 
ledamöter. 

Vi föreslår samtidigt att valberedningens arbete med att i samråd med klubbar, nuvarande 
styrelse och dess ledamöter fortsätter för långsiktig förnyelse och nominering inför 
kommande årsmöten och verksamhetsår där även hänsyn till geografisk spridning bör 
beaktas. 

Valberedningens förslag till poster som står inför val vid årsmötet 2022 
 
ÖGF:s styrelse 
Ordförande: Björn Gustafsson  (nyval 1 år)  
Ledamot:  Peter Lindh, Landeryd   (omval 2 år) 
Ledamot:  Lars Erik Rickardsson, Vreta Kloster  (omval 2 år) 
Ledamot:  Anna Carin Lindquist, Vadstena  (omval 2 år) 
 
Ledamöter med mandatperiod t.o.m. 2023 
Ledamot:  Björn Gustafsson, Landeryd 
Ledamot:  Maria Uller, Åtvidaberg  
Ledamot:  Hans Söderberg, Vreta Kloster  
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Juridisk kommitté 
Ordförande: Björn Pettersson, Åtvidaberg (omval 1 år) 
Ledamot: Kerstin Allert, Vreta Kloster (omval 2 år) 
 
Ledamöter med mandatperiod t.o.m. 2023 
Ledamot: Simon Ahlberg, Landeryd  
Ledamot: Björn Gustafsson, Landeryd  
 
Val av revisorer 
Revisor:  Michael Hellgren (omval 1 år) 
Revisor suppleant: Vakant (nyval 1 år) 
 

Väderstad 2022-10-02 

Valberedningen i Östergötlands Golfförbund 
Philip Hilleby och Magnus Carlsson 
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FULLMAKT SAMT ANMÄLAN AV OMBUD TILL 

ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 

 
24 oktober 2022, Kl.18.00 Landeryds Golfklubb, Linköping 

 

GOLFKLUBB __________________________________________________________ 

 

OMBUD MED RÖSTRÄTT ___________________________________________ 

 

ÖVRIGT OMBUD (utan rösträtt) ____________________________________  
 
Uppgiftslämnares/ 
Fullmaktsgivarens namnteckning ___________________________________  
 

Namnförtydligande ___________________________________________________  

 

Befattning i klubben __________________________________________________ 

 

OBS: Fullmakten medtas till årsmötet av röstberättigat ombud! 

 
 
 
 
 


