
 
 
 

Valberedningens rapport och förslag till 
Skånes Golfförbunds årsmötet den 17 april 2021. 
 

Vårt arbete Interna möten samt deltagit på styrelsemöten (digitala) och genomfört personliga samtal 

med samtliga  ledamöter, personal och andra referensgrupper. 

 

Policydokumment Vårt policydokument beskriver vårt arbetssätt och en tidsplan på hur arbetet skall 

genomföras under ett verksamhetsår.  

 

Samtalsupplägg Intervjuer med styrelseledamöter och personal 

- Hur ser de på styrelsearbetet och sin egen roll/samarbete? 

- Hur ser de på framtiden i styrelsearbetet, visioner och fortsatt engagemang? 

- Hur fungerar ordförande? 

- Hur ser personalen på styrelsens arbete och kommunikation? 

- Har ledamöterna kommit bra in i sina roller? 

- Omvärldens utveckling och frågor? 

 

Organisation Efter fastställd verksamhetsplan och budget delegeras genomförandeansvaret och 

uppföljning av respektive budget till samtliga kommittéer. Kansliet har en nyckelroll som 

kommunikatör och uppföljning av verksamheten. Samtliga kommittéer har kontaktperson i 

styrelsen. 

   

Vårt utskick hösten 2020 Utskick till samtliga klubbar och ordförande via e-mail om behov av förslag till kandidater 

för styrelsen och juridiska kommittén har genomförts. Ett svar från en klubb har inkommit. 

Enskilda personer har lämnat förslag. 

  

Vår bedömning Under 2020 har samtalston, arbetssätt och kommunikationen inom styrelsen och mot 

personal och organisation varit god, drivande och kreativ. Vi är övertygade om att styrelsen 

kommer fortsätta utveckla verksamheten till gagn för medlemsklubbarna i Skåne. 

   

VÅRT FÖRSLAG STYRELSEN   Antal ledamöter inkl ordförande är 6 (sex) personer 
 

Ordförande Omval på 1 år Stefan Lindvall, Ljunghusens GK  

Ledamöter Omval på 2 år Leif Bågesjö, Malmö Burlöv GK 

  Omval på 2 år  Irene Stenlundh, Tegelberga GK 

  Nyval på 2 år Jörgen Gullstrand, Ystads GK 
   

  Kvarstår (1år) Bo Matson, Rya GK  

  Kvarstår (1år) Louise Friberg, Ängelholms GK 

 

REVISORER Omval på 1 år Fredrik Borg, aukt.revisor E&Y 

 Omval på 1 år Erik Mauritzson, aukt. revisor E&Y (suppleant) 

 

JURIDISKA KOMMITTÉN   Antal ledamöter inkl ordförande är 5 (fem) personer 

(Nytt enl. nya stadgar tagna vid årsmötet 2020) 
 

Ordförande  Nyval på 1 år Johan Sarvik, Falsterbo GK 

Ledamöter Nyval på 2 år Christina Söderbäck Hedén, Falsterbo GK 

Nyval på 2 år Ola Lavie, Kävlinge GK 

Nyval på 1 år Dina Gutrad, Wittsjö GK 

Nyval på 1 år Bo Petersson, Sjöbo GK 

 

Barsebäck 2021-03-15 
 

Valberedningen 
 

Bengt Hammarstedt, ordförande Stig Persson, ledamot Ann-Christin Halén, ledamot       Susann Arvidsson, ledmot 
Perstorps GK Ljunghusens GK Bokskogens GK Österlens GK 
 

PS! Valberedningen står till årsmötets förfogande. 
 


