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Protokoll 
fört vid SSG:s årsmöte onsdagen den 14 december 2022 avseende räkenskapsåret 1 nov 

2021 – 31 okt 2022. Årsmötet avhölls via Teams. 
 

1. Årsmötets öppnande 

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

2. Fastställande av röstlängd  

Beslöts fastställa röstlängd, se Bilaga 1. 

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Konstaterades att kallelse till årsmötet skickats ut enligt bestämmelserna i 
föreningens stadgar, tidigast sex (6) och senast två (2) veckor innan, och att årsmötet 
därför är i behörig ordning utlyst. 

4. Fastställande av dagordning 

Beslöts fastställa det förslag till dagordning som bifogats kallelsen, se Bilaga 2. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Valdes styrelsens ordförande, Bo Rydén, till ordförande för årsmötet och Ulf Sallnäs 
till sekreterare att föra mötesprotokollet. 

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

Valdes Åsa Gingdal och Jan Wedsberg till protokolljusterare, tillika rösträknare, att 
tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet. 

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

Ordföranden redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen och för de i 
årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, varvid han i huvudsak 
hänvisade till det material som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen. 

Det underskott (om cirka 163 000 kr) som uppkommit, har sin grund i dels lägre 
anmälningsavgifter i OM-tävlingarna till följd av färre deltagare än budgeterat, dels 
högre administrativa kostnader, framförallt till följd av ett aktivt deltagande i ESGA 
och ESLGA:s verksamhet. 



På förslag från Ulf Berg om att även budgeten - av pedagogiska skäl och för att 
förenkla jämförelsen mellan budget och utfall - ska framgå av årsredovisningen, åtog 
sig ordföranden att diskutera detta med Anders Rydberg (med särskilt ansvar inom 
styrelsen för ekonomifrågor), den av föreningen anlitade bokföringsbyrån, samt 
revisorn. Något krav enligt årsredovisningslagen att ha med budgeten i 
årsredovisningen finns dock inte.  

8. Revisorns berättelse 

Ordföranden läste upp en sammanfattning av revisorns berättelse, varvid han bl.a. 
konstaterade att revisorn tillstyrkt att balans- och resultaträkningen fastställs, samt 
att han även tillstyrkt att var och en av styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
sin förvaltning under räkenskapsåret.   

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Beslöts fastställa årsredovisningen, men de däri intagna resultat- och 
balansräkningarna. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

Beslöts bevilja var och en av styrelseledamöterna ansvarsfrihet för sin förvaltning 
under räkenskapsåret. 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag att medlemsavgiften 
ska höjas från 700 kronor till 800 kronor, samt för de överväganden som styrelsen 
gjort.   

Beslöts, enligt styrelsens förslag, att medlemsavgiften för innevarande räkenskapsår 
ska uppgå till åtta hundra (800) kronor.  

12. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till förslaget till budget, samt för de 
överväganden som styrelsen gjort, varvid han i huvudsak hänförde sig till det förslag 
till budget som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.  

På fråga från Ulf Berg om styrelsen övervägt ”smärtgränsen” för anmälningsavgifter, 
svarade ordföranden att så skett och att styrelsen diskuterat anmälningsavgiftens 
storlek i spannet 1 000 till 1 100 kronor och hamnat i mitten. 

Beslöts, enligt styrelsens förslag, att fastställa budgeten för det kommande 
räkenskapsåret. 

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

Beslöts, enligt styrelsens förslag, att välja Bo Rydén till ordförande.  
 

b. Styrelseledamöter på 1 år resp. 2 år 
Ordföranden inledde med att redogöra för de nuvarande ledamöternas 
förordnanden. Anna-Greta Malms, Stig Häggkvists och Ulf Sallnäs´ 



förordnanden går ut nästa år. Benita Gren Karlssons, Magnus Johanssons och 
Anders Rydbergs förordnanden går ut i år.  
 
Beslöts, enligt styrelsens förslag, att välja Benita Gren Karlsson (2 år, omval), 
Magnus Johansson (2 år, omval) och Anders Rydberg (2 år, omval) till 
ledamöter. 
 
Antecknades att styrelsen därefter består av Bo Rydén (ordförande), Benita 
Gren Karlsson, Anna-Greta Malm, Magnus Johansson, Stig Häggkvist, Anders 
Rydberg och Ulf Sallnäs. 
 

c. Revisor 
Antecknades att Tomas Rydén förklarat sig beredd att fungera som revisor 
under det kommande räkenskapsåret. 
 
Beslöts, enligt styrelsens förslag, att välja (omval) Tomas Rydén till revisor för 
det kommande räkenskapsåret.  
 

d. Valberedning 

Ordföranden inledde med att redogöra för vad stadgarna anger beträffande 
valberedning. Årsmötet kan, men är inte skyldig att, utse en valberedning. 
Efter fråga från ordföranden om årsmötet har förslag till ledamöter i en 
valberedning, konstaterades att det inte fanns några sådana förslag. 

Beslöts, enligt styrelsens förslag, att inte utse någon valberedning. Uppdrogs 
åt styrelsen att söka efter villiga och lämpliga personer att ingå i 
valberedningen och att, om man inte lyckas med det, själv fungera som 
valberedning. 

14. Motioner 

Ordföranden anmälde att Jan Wedsberg (förslag om roterande startordning för de 
olika åldersklasserna i OM-tävlingarna) och Åsa Gingdal (frågor angående bl.a. 
tävlingsverksamhet för damer i den lägre åldersklassen med handicap lägre än 5) 
inkommit med var sin motion till årsmötet (se Bilaga 3, där även styrelsen svar 
anges). 

Jan Wedsberg redogjorde för innehållet i sin motion. 

Ordföranden redogjorde för innehållet i styrelsens svar på motionen och Magnus 
Johansson redogjorde därefter för de överväganden som ligger till grund för den 
nuvarande startordningen. Det främsta skälet är de kraftigt varierande rondtiderna i 
olika åldersgrupper. Det finns ett gediget underlag för påståendet att damerna och 
herrar H75 spelar snabbast, därefter H65, medan H55 i flera OM-tävlingar har haft 
oacceptabelt långa rondtider. 

Beslöts bifalla motionen. Beslöts även att tydligt (på hemsidan) informera om 
rondtidernas längd och att, precis som idag, kontinuerligt informera spelarna om 
betydelsen av snabbare spel och att följa upp rondtiderna i de olika åldersklasserna. 



Ordföranden noterade att den roterande startordningen sker på prov under 2023 och 
att erfarenheterna ska utvärderas av styrelsen.  

Åsa Gingdal redogjorde för innehållet i sin motion. 

Ordföranden redogjorde för innehållet i styrelsens svar på motionen. Anna-Greta 
Malm redogjorde för de ansträngningar som görs och bl.a. för de kontakter med 
företrädare för andra länder som gjorts för ett efterhöra intresset hos dom att utöka 
det internationella utbytet.  

Beslöts bifalla motionen och att inrätta en arbetsgrupp för att undersöka 
möjligheterna till utökat internationellt spel för damer i den lägre åldersklassen med 
hcp under 5. Arbetsgruppen ska inledningsvis bestå av ordföranden, Anna-Greta 
Malm och Åsa Gingdal, men ska förslagsvis utökas med ytterligare en dam i den 
aktuella ålders- och hcp-gruppen. 

15. Preliminärt tävlingsprogram för 2022 

Ordföranden gick igenom det preliminära tävlingsprogrammet för 2023, varvid han i 
huvudsak hänförde sig till det tävlingsprogram som finns på föreningens hemsida. 
Han konstaterade bl.a. att ett stort antal landskamper ska genomföras redan i juni, 
vilket innebär att uttagningar måste ske innan samtliga OM-tävlingar genomförts. 
Han redogjorde därefter för den långa tradition som SSG och föreningens 
föregångare har med Tyskland i form av landskampsutbyte. Redan 1970 spelades den 
första ”landskampen” med spelare företrädesvis från Göteborgsregionen, bl.a. var 
Roy Syle framgångsrik deltagare under 17 år.  

Magnus Johansson noterade beträffande OM-tävlingarna, att samtliga utom Åda 
(planerad till 29-30 maj) är bekräftade och definitiva. För de anläggningar som har två 
banor (PGA National, Hook, Nyköping och Båstad) kommer TK överväga att växla 
banor jämfört med hur de spelades i år. Men de slutliga besluten beror på flera saker 
och kommer inte att fattas förrän vi kommer närmare tävlingstillfällena.  

Tävlingarna på Hook och Nyköping genomförs som s.k. ”Majors” med lite speciella 
arrangemang såsom gemensam middag och föredragshållare eller annan liknande 
aktivitet.   

16. Övriga frågor 

Ordföranden konstaterade att inga övriga frågor anmälts innan årsmötet.  

På fråga från Åsa Gingdal angående vad som görs för att värva nya medlemmar, 
svarade Benita Gren Karlsson bl.a. att samtliga damer i föreningen tillskrivits via mejl 
med önskemål om att de löpande informerar klubbkamrater och andra om SSG:s 
verksamhet, i syfte att kunna värva fler damer. Även klubbarna har fått koncentrerad 
information om SSG:s verksamhet. Stig Häggkvist uppgav att han själv har satt upp 
sådan information på ett dussintal klubbars senioranslagstavlor.  

Ordföranden avslutade med att redogöra för de ”naturliga begränsningar” som finns 
med avseende på antalet medlemmar med nuvarande administrationskapacitet. 
Styrelsen har under strategidiskussioner kommit fram till att högst 450 till 500 
medlemmar kan hanteras. De länder som har ett betydligt större antal medlemmar 



(Norge med några tusen medlemmar och Finland med ca 15 000 medlemmar) har ett 
kansli med heltidsanställd personal. SSG:s styrelse har sålunda kommit fram till att 
inte sträva efter fler medlemmar än ca 500 eftersom det ställer helt andra krav på 
verksamheten och den administrativa kapaciteten. 

17. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

________________________  __________________________ 

Ulf Sallnäs   Bo Rydén, ordförande 

 

 

    __________________________ 

    Åsa Gingdal 

     

 

    _______________________ 

    Jan Wedsberg 

  



Bilaga 1 

SSG:s å rsmö te 2022 - deltågårlistå 

 

Bo Rydén 

Ulf Berg 

Anna-Greta Malm 

Kajsa Häggkvist 

Jesper Kågefors 

Marie Göthberg 

Stig Häggkvist 

Åsa Gingdal 

Jan Wedsberg 

Ulf Sallnäs 

Magnus Johansson 

Benita Gren Karlsson 

Roy Syle (kom in i mötet efter att röstlängden fastlagts) 

 

  



Bilaga 2 
 

 

SSG:s Årsmöte verksamhetsåret 2022  (1 nov 2021 – 31 okt 2022) 
 

Tid: Onsdag 14 december kl. 18:00  
Plats: Digitalt årsmöte via Teams 
 
 
 

Dagordning 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

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

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

8. Revisorns berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

12. Fastställande av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 

13. Val av 
a. Ordförande för SSG för en tid av 1 år 
b. Styrelseledamöter på 2 år 
c. Revisor 
d. Valberedning 

14. Motioner 

15. Preliminärt tävlingsprogram under 2023 

16. Övriga frågor 

17. Mötets avslutande 

  



Bilaga 3: 

Motion från Jan Wedsberg rörande startordningen på våra 
tävlingar 
 

Bakgrund 

När det gäller min motion som alltså handlar om startordningen på våra tävlingar så har jag förstås 

ingen aning om vilka överväganden som styrelsen/tävlingsledare har gjort när det fattades beslut om 

den startordning som nu tillämpas. Det är möjligt att det finns goda grunder att fortsätta som vi 

hittills har haft det, men eftersom jag inte känner till dessa eventuellt goda grunder vill jag föreslå ett 

i mitt tycke rättvisare system än det som idag tillämpas. 

Överväganden 

Vissa av oss föredrar tidiga starttider, andra föredrar att starta sent eller i mitten av startfältet. Jag 

gissar att de flesta av oss skulle föredra att starta så att man kan äta frukost på hotellet utan stress 

och därmed slippa begära frukostpåse. De flesta av oss vill dessutom komma hem i rimlig tid efter 

avslutad tävling. Hur spelarna samåker är också en bland flera parametrar att möjligen ta hänsyn till. 

Jag vet inte om det är fler par än vad det är spelare från olika åldersklasser som samåker. 

Personligen är jag en person som har svårt att få igång kroppen vid tidiga starttider. Jag har också 

hört från vissa H 55:or att de inte gillar att de alltid får starta sist, vilket gör att de alltid kommer hem 

sent om de inte bor på spelorten. 

Idag startar alltid H 75 först och därefter startar H 65, sedan kommer damgrupperna och sist startar 

alltid H 55. Ett rättvisare system tycker jag vore om alla tävlingsklasser under året fick någon tidig, 

någon sen respektive någon starttid i mitten av startfältet. 

Förslag till beslut 

Jag föreslår att årsmötet fattar beslut om att starttiderna för de olika tävlingsgrupperna skall följa ett 

rullande schema, innebärande att alla tävlingsklasser någon gång under tävlingssäsongen får starta 

tidigt, i mitten respektive sent.  

STYRELSENS SVAR:  
SSG:s Tävlingskommitté har under hösten tagit emot ett flertal önskemål från deltagare i alla 

åldersklasser på våra OM-tävlingar om att rotera starttiderna mellan åldersklasserna, så att samtliga 

åldersklasser får ungefär lika många tidiga som sena starttillfällen. TK har varit lyhörd för dessa 

önskemål och har för avsikt att testa att rotera starttiderna för de olika åldersklasserna under 2023 

års OM-tävlingar, och sedan utvärdera. (Ingen rotering sker dock mellan dag 1 och dag 2 vid de olika 

OM-tillfällena, utan roteringen sker mellan de olika OM-tillfällena.)  

Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla motionen, genom att göra en test av ett roterande 

schema vid OM-tävlingarna under 2023. 

  



Motion/frågor från Åsa Gingdal rörande ”EM-liknånde” 
internationell tävling för D50-damer med hcp <5,0 
(Numreringen av frågorna är gjorda av SSG, för att få tydlighet i de svar som styrelsen ger nedan.) 

1. Vad har SSG för plan för damer med hcp 0-5? 

Frågan ställs då vi (jag) inte har någon riktig höjdpunkt på året att sträva efter, liknande EM. 

Senior Golf Tour Europe har ett attraktivt tävlingsprogram som kan vara ett alternativ för oss som än 

så länge inte får åka på EM. Val av tävling skulle kunna läggas efter säsongens slut i 

november/december. 

Bifogar länk. 

Tournaments 2022 

seniorgolftoureurope.com  

 

 

2. Vad görs och kan göras konkret för att påverka hcp-gränsen för deltagande i EM? 

Slutligen: 

3. Vill SSG ha fler damer som har hcp 0-5? 

 

STYRELSENS SVAR:  
Svensk Seniorgolf är en förening för alla medlemmar, och det är styrelsens ambition att sträva efter 

att ha likvärdiga utmaningar för alla medlemmar i såväl de nationella som i de internationella 

tävlingarna. Vi vet att EM-tävlingarna är de mest åtråvärda av de internationella tävlingarna, men för 

våra damer har ESLGA – den europeiska damorganisation vi är medlemmar i – valt att begränsa sitt 

EM till: hcp 5,0-16,0 i D50-klassen (som spelas brutto) och hcp lägre än 14,0 i D65 klassen (som också 

spelas brutto). På herrsidan finns inga sådana begränsningar i ESGA:s EM, utan alla herr-medlemmar i 

SSG – oavsett ålder och hcp – har möjlighet att kvalificera sig till något av våra brutto- eller nettolag 

vid EM. 

ESLGA:s begränsningar innebär alltså för oss i SSG att våra damer med hcp < 5,0 eller hcp > 16 i D50-

klassen och hcp > 14 i D65-klassen inte kan/får delta i EM, och har därför heller inte EM som en av 

de internationella tävlingarna att kvalificerad sig till. 

Vi i SSG:s ledning har – som svar på motionens fråga 2 – sedan vi blev medlem i ESLGA för ett par år 

sedan, tydliggjort för ESLGA:s ledning att vi ogillar alla deras hcp-begränsningar för deltagande vid 

deras EM. Vi har också verkat för att man, precis som för herrarna i ESGA:s EM, ska ha både brutto- 

och nettoklasser. Men tyvärr har vi inte alls fått gehör för våra åsikter. Tvärtom har ESLGA skärpt de 

övre hcp-gränserna (ner till hcp 16 i D50 och ner till hcp 14 i D65) vid sina två senaste årsmöten (dock 

inte genom vår förskyllan), samt sagt bestämt nej till att införa nettoklasser; beslut som vi naturligtvis 

röstat emot, men fått vika oss för majoriteten. 

https://www.seniorgolftoureurope.com/copy-of-tournaments-2022
https://www.seniorgolftoureurope.com/copy-of-tournaments-2022
https://www.seniorgolftoureurope.com/copy-of-tournaments-2022


Självklart fortsätter vi att försöka påverka ESLGA att ändra sig och öppna upp sina hcp-begränsningar, 

men i nuläget är alltså utvecklingen i ESLGA den motsatta. Det gäller inte minst D50-klassen 

(benämnd ”Marisa Sgaravatti”), som har sina statuter fastlagda sedan många decennier tillbaka, och 

som ESLGA därför mycket ogärna vill göra alltför stora ändringar av. Kvarstår då att hitta andra 

internationella tävlingar för våra damer som inte får spela EM. 

A. Landskamper, för alla damer: Vi har i nuläget fler landskampsplatser för våra damer än för våra 

herrar, om man ser till fördelningen damer/herrar i medlemsskaran. Och under 2023 startar vi 

ytterligare en dam-landskamp, mot Nederländerna, med 8 damer (4 brutto och 4 netto). Härigenom 

ökar möjligheten för våra damer i alla hcp- och åldersklasser att få spela internationellt. 

B. En EM-liknande internationell tävling för damer 50-64 år med hcp <5, dvs. motionens fråga 1: För 

den grupp av damer som Åsa Gingdal tar upp i motionen, har SSG i första hand sökt efter någon 

annan lämplig lagtävling i Europa på hög internationell nivå, motsvarande EM. Inom EGA finns ett 

lag-EM, men eftersom SGF skickar ett D50-lag dit att representera Sverige anser vi att SSG inte kan – 

eller ska – göra det. Utöver dessa olika EM kan vi inte finna någon annan lagtävling i nuläget. 

En annan möjlighet, på lite sikt, vore att vi själva skulle försöka skapa en lagtävling för denna grupp 

att delta i, gärna då inom ESLGA-sfären. I bl.a. det syftet har vi ställt en fråga till övriga medlemmar i 

ESLGA om vad de erbjuder för internationella tävlingar för sina damer i denna grupp. Vi förväntar oss 

svar inom kort, och ämnar sedan jobba vidare i dialog med lämpliga länder. 

Ett tredje alternativ är att finna en individuell tävling och/eller partävling i Europa, som håller hög 

internationell nivå. 

Styrelsen tillsätter arbetsgrupp: Då vi i styrelsen inser behovet av en EM-liknande utmaning att 

kvalificera sig till även för denna grupp, kommer vi att tillsätta en särskild arbetsgrupp med uppgift 

att se över utbudet av internationella tävlingar för damer i åldern 50-64 år och med hcp <5, och göra 

en prioritering. Arbetsgruppen, som ska rapportera till styrelsen, ska bestå av två medlemmar ur 

styrelsen samt två dam-medlemmar i den aktuella ålders- och hcp-gruppen. 

Och – för att avslutningsvis även svara på fråga 3 i motionen – vill styrelsen och SSG naturligtvis 

mycket gärna ha fler damer med hcp <5 som medlemmar i föreningen. Såsom vi gärna vill ha fler 

medlemmar i alla ålders- och hcp-grupper, såväl damer som herrar. 


