
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2021-11-23 
 

Närvarande: Mia Breding, ordf 

Bo Jonsson 

Gunnar Elmroth  

Hugo Nilsson 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Tomas Hörnfeldt 

Leif Trapp, revisor 

 

 

§ 350 Mötets öppnande 

Dagens möte genomfördes digitalt på Teams. Ordföranden öppnade mötet och hälsade 

välkomna.  

 

§ 351 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 352 Föregående protokoll 

Föregående konstituerande protokoll från 211102 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 353 Ekonomi aktuellt läge  

Hugo redovisade ekonomin enligt bifogade rapport. Inga större förändringar har skett med sedan 

föregående möte. 

 

§ 354 Rapport från Riksstämman   

Mia redogjorde för Riksstämmans möte som hon representerade tillsammans med Bo Jonsson 

för distriktsförbundet. Vid val av styrelse blev Mia Breding vald till styrelsesuppleant. 

Workshops genomfördes med 6 olika grupper med skilda ämnen. En viktig fråga bland andra var 

hur vi kan aktivera våra spelare efter pandemin samt hur vi kommer igång med kursverksamhet. 

Ett antal motioner behandlades. Bland annat tog styrelsen upp ett förslag om finansiering av 

landslagsverksamheten. Pga en svag ekonomi föreslogs att satsa på färre landslagsgrupper vilket 

skulle medföra att Veteraner och Mixed undantas från ersättning. Efter långa diskussioner 

beslöts att gå på styrelsens förslag. Det innebär att ”ge styrelsen och UK mandat att finansiera 

landslag efter egen bedömning och utifrån vid varje tidpunkt rådande ekonomiska läge. Där det 

kan ske ska målet vara att fullfinansiera alla landslag. Om budgetmedel inte finns för detta 

prioriteras öppen- och damklass”. 
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§ 355 DM-Damer  

Intresset för DM-tävlingar är fortfarande väldigt svagt. Till helgens DM-Damer kommer vi inte 

upp till gränsen 8 par vilket är en förutsättning för att vara garanterat en finalplats i SM.  

Diskuterades olika förslag på hur vi kan locka spelarna till våra DM-tävlingar. Kostnaden på 240 

kr kan inte sänkas så mycket eftersom de fasta kostnaderna uppgår till 200 kr/spelare med 

förbundets avgifter. Tidigare var Damtävlingen väldigt populär att spela då lunchen serverades i 

spellokalen. Ett koncept som får tas upp på nytt? 

Beslöts att flytta fram tävlingen till 5 februari 2022. 

 

§ 356 DM-Veteraner 

Samma problem gäller också för DM-Veteraner som ska spelas 4 december. Endast 2 par finns 

anmälda i dagsläget. Trots utskick av inbjudan till samtliga spelare i länet med registrerad mail-

adress samt påminnelser är gensvaret mycket dåligt.   

Beslöts att flytta fram tävlingen till 12 februari 2022. 

 

§ 357 Övriga frågor   

Beslöts att också flytta DM-Par till 19 februari 2022. Därigenom blir februari en DM-månad. 

Fram till februari kommer styrelsen att se över möjligheter till att göra DM-tävlingarna mera 

attraktivt.  

Det är inte bara DM-tävlingar som har ett minskat intresse., även silvertävlingar och vanliga  

dag- och kvällstävlingar har ett minskat spelarantal. Skulle en enkät till spelarna kunna ge tips 

om varför intresset är så dåligt för DM-tävlingar samt förslag på vad som skulle få flera att  

ställa upp. 

Bo Jonsson meddelade att han kommer att delta i Förbundets fortsättningskurs för tävlings- 

ledare med steg 3 i Örebro 14-16 januari.  

 

§ 358 Nästa möte 

Beslöts att fastställa nästa möte till tisdag 18 januari kl 17.30. Mötet hålls digitalt via Teams. 

 

§ 359 Avslutning 

Ordföranden avslutade dagens möte. 

   

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


