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Detta
extranummer
av
Teedningen
distribueras
INTE till medlemmarna utan
tillhandahålles enbart i ett
exemplar på anslagstavlan i
klubbhuset.
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Kassör Sylvia Johansson
Sekreterare Åsa KihlbergKlick
Ledamot Daniel Ö Olsson
Suppleanter Anna Karlsson,
Sören Johansson
Kommittéerna 2009:
Tävlingskom. Björn
Dahlström
Damkom. Gunnel Lenngren
Veterankom. Sören
Johansson
Juniorkom. Kjell JohnsonBranzell
Klubbkom. Styrelsen

I april månad erhöll klubben
en
stor
räkning
från
Östergötlands Golfförbund,
på flera miljoner mer än den
normala avgiften för år 2008.
Allt enligt det beslut som distriktet tog på sitt möte i
mars 2009.
- qvist

Pro Daniel Ö Olsson
Kanslist Lotta KlinteskogEricson

Motion från Kinds GK
tillstyrkt av Västergötlands
Golfförbund.
Man föreslår att en ny
medlemsform för klubbar
införs och att medlemsförmåner, rättigheter och
skyldigheter
för
övriga
ändras.
Man talar om olika medlemsformer i förbundet för
anslutna klubbar.
- en gör avtal för spel på angränsande banor
- en är en form av provmedlem
- en är fullvärdig medlem
Man anger även två former
av golfanläggningar där
klubbar ej finns.

Förbundsmötet april 2009
Webmaster
Tidningsred. Ola Lönnqvist

Handlingarna finns tillgängliga på förbundets hemsida
och ur dessa sammanfattar
jag följande:

Svenska Golfförbundet hade
i slutet av april 2009 så kallat
förbundsmöte där flera propositioner och motioner behandlades vilka berör Vikbolandets golfklubb när det
gäller regler om medlemsantal mm.

Man föreslår även begränsningsregler när det gäller
antalet spelare (medlemmar)
i resp klubb där man för en
9-hålsbana föreslår maximalt
800 aktiva medlemmar mm
mm
Förbundsstyrelsen
skriver
bland annat att den snabba
marknadsutvecklingen har
gjort att flera klubbar inte
hunnit anpassa sig till nya
förhållanden vilket inneburit
ekonomiska svårigheter. Det
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har uppstått konkurrens.
Medlemsantal över 10.000
förekommer och bör innebära att man omöjligen kan
uppfylla omhändertagandet
av medlemmarna.
Sv Golfförbundet har vissa
krav som skall uppfyllas av
en medlemsklubb. Man kan
dock inte maximera antalet
medlemmar i en klubb eftersom det strider mot Golfförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar.
Man bör fundera på varför
ett ökat antal golfspelare
väljer bort fast medlemskap i
traditionella former. Man bör
troligen differentiera spelavgifterna.
Förbundsstyrelsen menar att
man måste från centralt håll
ställa krav på att klubbarna
uppfyller
golfförbundets
krav och att man bör införa
ett kontrollsystem av att så
sker och inte begränsa antalet medlemmar.
Marknadsanpassning pågår
och en begränsning av spelrättigheterna tror man inte
på. Ett kollektiv, dvs en
organisation, ett förbund, kan
inte besluta att utestänga
spelare eftersom det kan
anses som olaglig kartellbildning.

Motion från
golfförbund.

Göteborgs

Man föreslår att definitioner
införes så att man klart kan
ange vad en golfbana är.
Man menar att traditionella
golfbanor har viss kvalitet
när det gäller hålens längd,
greenernas storlek mm mm
och att det är av vikt att
förbundet klargör vad en
”riktig” golfbana är.
Denna definition skall sedan
ligga till grund för när ny
bana (klubb) inväljes i
förbundet.
Förbundsstyrelsen menar att
i praktiken finns ett krav på
att en bana med 9-hål skall
vara knappt 1.400 meter.
Bristen på tydliga regler gör
att man i dag har golfbanor
för vilka man kan diskutera
kvallitet och utformning
samtidigt som det är viktigt
att kunna ha enklare
alternativ till de mer traditionella banorna.

om avslag. En utredningsgrupp har angett att det finns
risk för att man bildar
skenklubbar vars huvudsakliga uppgift inte är att utveckla sina medlemmars
golfspel utan snarare att
komma åt golfförbundets
varumärke och handicapkort.
Konkurrensen om medlemmarna har hårdnat. Bildandet
av vissa klubbar har mer haft
kommersiella än idrottsliga
motiv.
Man föreslår en klarare
definition
av
begreppet
”golfklubb” och vilka krav
som ställs på sådan klubb bl
a talar man om geografisk
närhet mellan klubben och
medlemmarnas boende, att
klubben bör ha tränare och
att klubben bör ha egen bana
mm.
Förbundsstyrelsen tillstyrker
motionen, dvs att en översyn
av ovanstående frågor m fl
görs.

Förbundsstyrelsen föreslår
att motionen tillstyrkes och
att arbetet med frågan skall
vägas in i en särskild översyn
enligt den proposition som
redovisas nedan.

Motion från Vinbergs GK
och yttrande från Hallands
GF.

Förbundsstyrelsen föreslår
att motionen avslås.

Motion från Stockholms
golfförbund.
Man föreslår en översyn av
förbundets invals- och uteslutningskriterier. Klubbar
har valts in trots att det
funnits rekommendationer

Man menar att förbundet bör
göra skillnad på de förmåner
som en fullbetalande medlem
och en greenfeemedlem får
ex när det gäller tidningen
Svensk Golf.
Hallands
avslag.

förbund

föreslår

Förbundsstyrelsen också.
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Motion från
Golfförbund

Smålands

Man föreslår att en klubb
enbart skall få ha 1.000
förmånsmedlemmar per 9 hål
(greenfee.medlemmar).
Förbundsstyrelsen har i
mångt och mycket samma
kommentarer
som
till
tidigare
motioner.
Man
föreslår avslag.

Proposition från förbundsstyrelsen.
Enligt dagordningen behandlades denna före de ovan
delvis återgivna motionerna.
Man presenterar tankar kring
en ny golforganisation som
bl a inrymmer följande:
- det finns brister i
kommunikation mellan förbundet och klubbarna

Allt fler klubbar har finansieringsproblem. Spelarna vill
betala vad det kostar och
väljer andra former än
fullvärdigt medlemskap. Det
spelas allt mer golf med
distansmedlemskap
men
klubbarna får i de flesta fall
för låg intäkt för detta.
Medlemslån är en stor risk
för klubbarna eftersom medlemmarna kräver tillbaka
insatsen.
Det finns många klubbar
som verkar mot så kallade
fristående anläggningsägare
och golfförbundets service är
inte anpassad till detta.

- qvist

BESLUTEN
finns
i
skrivande stund inte tillgängliga på förbundets
hemsida.

Ett nytt finansieringssystem
för förbundet kan vara en
väg att få in mer pengar till
klubbarna.
Man föreslår att klubbkretsar
och regioner skall bildas som
ger möjligheter till bättre
samarbete mellan klubbarna
och öka möjligheten till
demokrati.

Många klubbar har inte
hunnit anpassa sig till de nya
förhållanden som idag råder.
Samverkan mellan klubbar är
en bra lösning.

Beträffande finansieringen
skriver man att man inte tror
på en återgång så att alla
medlemmar (spelare) blir
fullvärdiga
medlemmar.
Spelarna har dessutom olika
krav på distrikt och förbund.
Man menar att dagens licens
som säljs för 194 SEK bör
ändras. Frågan bör utredas
ytterligare.

Serviceorganisationerna, förbundet och distriktet, skall
leverera bättre stöd till
klubbarna.

Man föreslår dock att man
redan nu avläser antalet
medlemmar vid fler (fyra)
tillfällen än den 31/8 bl a

- så även mellan distrikten,
klubbarna och förbundet

beroende på att det sommartid finns betydlig fler medlemmar i vissa klubbar.
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