
24 Jan, 2019 

Gott Nytt Golfår, 

jag hoppas vi alla har en fin och framgångsrik golfsäsong framför oss och att vi kommer att ha såväl 
golf- som vädergudarna på vår sida.  

Själv har jag förberett mig genom att bl a deltaga vid SGF`s Verksamhetsseminarium 16/1 och Smålands 
Golfdistriktförbunds Regelutbildning den 19/1 – båda avnjutna i Jönköping. 

SGF´s verksamhetsseminarium gav som alltid bra inspiration till fortsatt utveckling av vår klubb och i 
synnerhet bekräftelse på att vårt Vision 50/50-arbete är ett steg i rätt riktning. Vidare blev vi uppmärk-
sammade på att det inte räcker med att se över klubbverksamheten utan även se till att vår bana är 
bättre anpassad för olika spelkategorier. 

Regelutbildningen (Nivå 1, vars målgrupp var klubbdomare och andra klubbfunktionärer) gav en 
mycket god överblick och repetition av det totala regelverket –  dock med fokus på nyheterna. Jag 
hade tidigare farhågan att ändringarna skulle vara ”svåra att greppa” men nu ser jag med tillförsikt 
fram emot att kunna såväl förstå som tillämpa nyheterna. Jag är övertygad om att förändringarna 
kommer att hjälpa till att både snabba upp spelet och göra reglerna mer förståeliga för nya golfare. 
Det var även glädjande att se att EGK var väl representerat vid utbildningen, bl a av flera från TÄKO. 

Under våren kommer vi inom klubben att arrangera flera utbildningar kring det nya regelverket och vi 
kommer även att kostnadsfritt erbjuda samtliga medlemmar ett exemplar av ”Rules of Golf – players 
edition” så snart vi erhållit leverans av den svenska översättningen. 

 

Tack för gott styrelsesamarbete 

Ett nytt golfår innebär ofta en ny styrelsesammansättning efter att någon / några styrelsemedlemmar 
valt att ”kliva av” det ibland tunga ansvar som ett styrelseengagemang innebär.  

Inför 2019 har Annica Eriksson, Marie Sjöbrink, Rolf Bogmark, Mats Engelholm och Johnny Strömberg 
avböjt omval. Vidare har Lars Ugarph valt att avgå ur styrelsen i förtid. Jag vill passa på att tacka 
samtliga för ett inspirerande och bra samarbete under det gångna året. Det är dock glädjande att några 
av dessa mycket dugliga personer kommer att fortsätta verka för vår golfklubb genom att fokusera sitt 
engagemang på klubbens kommittéarbete. 

Vid mina senaste kontakter med Valberedningen har jag förstått att det finns flera mycket intressanta 
kandidater till den styrelse som skall fastställas på kommande årsmöte. Vi kommer att – om allt går 
som planerat – få in mycket nyttiga kompetenser i den nya styrelsen.  

Själv står jag till förfogande för omval för ytterligare ett år. 

 

Styrelsemötet 22 januari 

Styrelsen hade sitt senaste möte häromdagen och det var då främst tre frågor som stod på agendan: 

1. Claes Öster presenterade ett förslag till en förbättrad lösning på vårt behov av koordinerad 
och säkrare dokumenthantering inom styrelse och kommittéverksamhet. Styrelsen beslutade 
att anta förslaget att införa ett nytt system för ledningsinformation och dokumentation. 
 

2. Pierre Fulke var inbjuden att presentera alternativa lösningar på det ”växande” problemet med 
den stora ek som står till vänster och strax framför röd/blå tee på hål 1. De två alternativa 
lösningar som diskuterades var att antingen bygga en ny tee-plattform 7-10 meter till höger 



om befintlig tee eller att ta bort den ek som utgör hindret. Styrelsen beslutade att anta 
förslaget att ta bort eken. Detta beslut grundar sig dels på tids- som kostnadsfaktorer men 
främst på säkerhetsaspekten. 
 

3. Vidare genomgicks utkast till såväl Bokslut 2018 som Budget 2019. Styrelsen beslutade att anta 
dessa utkast och att rekommendera att dessa skall antas på förestående årsmöte. 

 

Det skall noteras att samtliga beslut enligt ovan var enhälliga. 

Vidare, inför beslutet kring lösningen för nedre tee på hål 1 har jag samrått med ansvariga inom 
kommunen och fått beskedet att EGK kan – efter eget gottfinnande – besluta om åtgärder, inkl. 
avverkning, avseende alla de träd som berör spelytorna på vår egen mark.  

 

Årsmöte 17 februari 

Som nämnts ovan har vi ett förestående årsmöte, vilket kommer att avhållas 17 februari. Plats är som 
vanligt på Stadshotellet och mötet startar kl 15.00. Sedvanligt material kommer att mailas ut samt 
finnas tillgängligt i tryckt format för avhämtning på kansliet senast 9 februari och även delas ut under 
årsmötet. 

Jag hoppas på god anslutning på mötet samt ser fram emot bra synpunkter och kloka beslut. 

 

Väl mött 17 februari, 

Hans Ljung 

Ordf. EGK 


