
SVENSK SENIOR GOLF 
 

 

 
Protokoll från årsmöte för Svensk Senior Golf avseende 
verksamhetsåret 2018/19 
 

 
Tid: Torsdag 12 december kl. 18:00  
Plats: Hotell Riviera Strand i Båstad, samt möjlighet att delta per telefon. 
 
 
 
1. Årsmötets öppnande 

Styrelsens ordförande, Bo Rydén, öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna. 

2. Fastställande av röstlängd 

Efter närvarokontroll fastställdes röstlängd, se Bilaga 2. 

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Bo Rydén redogjorde för stadgarnas kallelseregler varefter årsmötet konstaterade att 
kallelsen var utskickad i rätt tid. 

4. Fastställande av dagordning 

Årsmötet fastställde det förslag till dagordning som tillställts medlemmarna i samband med 
kallelsen till årsmötet. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Valdes Bo Rydén till ordförande för årsmötet och Ulf Sallnäs till sekreterare att föra 
protokollet. 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera 
mötesprotokollet 

Valdes Stig Häggkvist och Benita Gren Karlsson till justeringspersoner (tillika rösträknare) 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning av resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret 

Ordföranden gick igenom den verksamhetsberättelse som tillställts medlemmarna i 
samband med kallelsen till årsmötet. 

Sten-Åke Larsson gick igenom de i årsredovisningen intagna balans- och 
resultaträkningarna som tillställts de närvarande medlemmarna. Han konstaterade därvid 
bl.a. att det väsentligt förbättrade resultatet beror dels på det överskott som EM för 
H70/H75 i Båstad genererat, dels på det överskott som den nya formen för 
tävlingsverksamheten genererat. Det sistnämnda beror på att SSG nu kommer överens 



med klubbarna om ett fast pris (hyra) för OM-tävlingarna (inklusive inspel) och på det 
mycket höga deltagarantalet vid tävlingarna. Genom att förhållandet mellan startavgifterna 
och kostnaden till klubben för hyra varit väldigt bra, har ett betydande överskott 
uppkommit. Resultatet för verksamhetsåret har inneburit att föreningens eget kapital 
väsentligt har stärkts och nu uppgår till nästan 350 000 kronor. 

8. Revisorernas berättelse 

Per Ljungberg redogjorde för den revision som han och Sivert Berglund har genomfört, 
varvid han i huvudsak hänförde sig till revisionsberättelsen. Han uppgav att revisorerna 
tillstyrker att balans- och resultaträkningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
för förvaltningen under verksamhetsåret.  

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

Årsmötet beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för sin förvaltning under 
räkenskapsåret. Det antecknades att ansvarsfrihet beviljats individuellt för var och en av 
ledamöterna samt att ledamot inte röstat i fråga om egen ansvarsfrihet. 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till nuvarande differentiering av 
medlemsavgifterna för herrar respektive damer (framförallt att damerna haft färre 
tävlingstillfällen) men att styrelsen efter diskussion kommit fram till att föreslå att årsmötet 
fastställer att samma medlemsavgift i fortsättningen skall tillämpas för herrar och damer.  

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2020 till 650 kronor för både herrar och damer. 

12. Fastställande av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 

Sten-Åke Larsson gick igenom det förslag till budget som tillställts de närvarande 
medlemmarna. Han noterade bl.a. att styrelsen föreslagit en budget i balans. Den stora 
förändringen på intäktssidan är att nettointäkten från tävlingsverksamheten ökar 
väsentligt, medan den stora förändringen på kostnadssidan är att bidraget till deltagare i 
internationella tävlingar (landskamper och EM) föreslås öka väsentligt m.h.t. föreningens 
väsentligt förbättrade resultat. Vidare har det ansetts angeläget att i viss utsträckning 
kunna bidra till funktionärskostnader trots att föreningen är en ideell förening och trots att 
medlemmarna i allra största utsträckning bidrar rent ideellt till verksamheten.  

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019/20. 

13. Val av 
a. Ordförande för SSG för en tid av 1 år 

Årsmötet valde Bo Rydén till ordförande på ett (1) år (vilket är den mandatperiod 
som anges i stadgarna). 

b. Styrelseledamöter på 1 år resp. 2 år 
Ordföranden konstaterade att årsmötet 2018 beträffande valberedning beslutade att 
ge styrelsen i uppdrag att försöka hitta medlemmar som är villiga att ingå i en 



valberedning och, om detta inte lyckas, själv utgöra valberedning. Styrelsen har inte 
lyckats hitta villiga medlemmar och har därför själv fungerat som valberedning. 
Ordföranden konstaterade att ledamoten Jens Gleisner avböjt omval och redogjorde 
därefter för styrelsens förslag till omval respektive nyval. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att välja Maya Riber (2 år, 
omval), Ulf Sallnäs (2 år, omval), Stig Häggkvist (2 år nyval) samt Benny Larsson (2 år, 
nyval).  
 
Styrelsen för verksamhetsåret 2019/20 består därmed av Bo Rydén (ordförande), 
Benita Gren Karlsson, Sten-Åke Larsson, Magnus Johansson, Maya Riber, Ulf Sallnäs, 
Stig Häggkvist och Benny Larsson. 
 

c. Revisorer på 1 år 

Ordföranden konstaterade att årsstämman enligt stadgarna har att besluta dels om 
föreningen skall välja revisorer, dels vilka som i så fall skall väljas. Sivert Berglund och 
Per Ljungberg har båda avböjt omval och står därmed inte till årsmötets förfogande 
för omval. Styrelsen har inte kunnat identifiera några alternativ med den relativt 
korta tid som stått till buds.  

Årsmötet beslutade att föreningen skall ha en eller flera revisorer och uppdrog åt 
styrelsen att försöka hitta någon lämplig person. 

14. Motioner 

Ordföranden konstaterade att inga motioner ingivits. 

15. Uppdatering av SSG:s stadgar 

Ulf Sallnäs redogjorde för den uppdatering som skett i stadgarna med anledning av att 
SSG nu är medlem även i ESLGA (European Senior Ladies Golf Association). Detta 
reflekteras nu i stadgarna. 

16. Tävlingsprogram och utvecklingssatsningar under 2020 

Magnus Johansson redogjorde för tävlingsprogrammet för 2020. Han uppgav därvid 
bl.a. att OM 5-6 kommer att spelas på PGA National i slutet av april och att OM 7-8 
spelas på Hook den 10-11 maj 2020. När det gäller OM 9-10 är varken spelplats eller 
exakta dagar klara. Det mesta talar dock för att tävlingarna kommer att spelas i 
storstockholmsregionen söndag/måndag i slutet av maj. Per Backström undersöker med 
ett antal tänkbara klubbar.  

Ordföranden redogjorde därefter för landskampsprogrammet och för EM-tävlingarna.  

Tävlingsprogrammet kommer att läggas ut på hemsidan så snart som möjligt.  

Årsmötet betonade betydelsen av att tävlingsprogrammet görs tillgängligt för 
medlemmarna så snart som möjligt för att medlemmarna skall kunna planera 
tävlingssäsongen.  

När det gäller utvecklingssatsningar för 2020, uppgav ordföranden bl.a.  



- Att ökade tävlingsbidrag skall lämnas till deltagare i EM och landskamper som spelas 
utanför Sverige; 

- Att SSG nu representerar Sverige i ESLGA; 

- Att ett förslag till ny organisation för uttagningar till landslagsuppdrag nu föreligger; 

- Att föreningen undersöker om anslutning till GIT kan/bör ske. Kostnaden uppgår till 
ca 10 000 kronor/år, men föreningen får i så fall enbart tillgång till 
tävlingsverksamheten och inte till t.ex. betalningsfunktioner avseende startavgifter 
m.m. Det finns alternativ, som f.n. undersöks; 

- Att SSG:s Winter Tour fortsätter att utvecklas. Antalet deltagare under det första 
året (2018) uppgick till 27. För 2020 har 68 medlemmar anmält sig och flera står på 
kö för att få vara med; 

- Att arbetet med att minska rondtiderna ska fortgå. 

17. SSG:s 20-årsjubileum under 2020 

Ordföranden konstaterade att SSG bildades i mars 2000 och att föreningen därmed firar 
20-årsjubileum under 2020. Detta skall uppmärksammas på olika sätt. Bland annat skall 
det firas med middag på Hook vid OM-tävlingarna i maj. Vidare arbetar Benny Larsson 
med framtagande av logga och annat reklammaterial som ska kunna öka intresset och 
medvetenheten för SSG. Det finns tankar på att utöka klädkollektionen. 

18. Övriga frågor 

Ordföranden framförde sitt och föreningens stora tack för de stora och betydande 
insatser som revisorerna Sivert Berglund och Per Ljungberg, samt styrelseledamoten 
Jens Gleisner gjort.  

19. Mötets avslutande 

Sedan ordföranden konstaterat att alla beslut fattats enhälligt tackade han de 
närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

____________________  ____________________ 

Ulf Sallnäs   Bo Rydén (ordförande) 

 

_____________________  _____________________ 

Stig Häggkvist   Benita Gren Karlsson  


