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STYRELSEPROTOKOLL
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Protokoll från ordinarie styrelsemöte Gävle 2018-01-20

Deltagare:

Pär Lindfors, ordf
Lennart Olsson,
suppleant

Kopiemottagare: Gunder Andersson,
Kommittéansvarig,
handigolf
Arne Sundell, val
beredning

Leif Nordström,
ledamot
Birgitta Adermark,
ledamot

Tommy Johansson,
Kommittéansvarig
Junior

Kajsa Sjölander,
ledamot

Matts Persson,
ledamot

Johan Hillblom,
ledamot

Göran Svedberg,
Kommittéansvarig,
seniorer

Tomas Fröjd, le
damot

1

Karl-Erik Jonsson,
Kommittéansvarig
regel/domare

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes

3

Föregående protokoll
Mötet läste igenom föregående mötesprotokoll.
Mötet godkände föregående protokoll.
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4

Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten redovisades av Leif.
Bokslutet är klart. Den enda överraskningen som kom upp är att medlemsanta
let har blivit halverat på Mackmyra. Detta pga att man städat medlemsregist
ret, och det är ju viktigt att det blir rätt. Vi får därmed in ca - 4 500 sek
mindre/år.
Vi har gjort en ny uppdaterad hemsida och detta innebar lön, skatteavgifter.
Sen har vi betalt hyra till Gävlegolfklubb för hyra av kansliet.
Redovisningstjänster a 15750.Ungdomsverksamheten har blivit dyrare än beräknat. Fg års planering av läger
blev inte som planerat. Ett mindre läger genomfördes i maj och ett breddläger
genomfördes i slutet av säsongen som blev lyckat med 30 deltagare, två dagar.
Dessa blev lite dyrare än beräknat.
Mötet godkände rapporten.

5

Motioner
Det har inkommit en motion. Ärendet handlar om förslag om skärpta regler för
brevlådeklubbar.
Detta innebär att golfklubben skulle erbjuda rimlig rätt till spel på sin hemma
klubb alternativt klubb där man innehar rätt till spel. GH GDF ser att de finns
både för - och nackdelar med brevlådeklubbar. SGF skulle kunna ta mer kon
troll över hanteringen sk ”brevlådemedlemskap” och säkerställa en rättvis för
delning av ansvar och intäkter. Ytterligare reglering förordas dock inte. Att ”er
bjuda numerären medlemmar rimlig tillgänglighet spel”, blir en tolkningsfråga.
Motionen innehöll även en ”rekommendation att ej samarbeta med tredjepart
gällande spelavgifter”. GH GDF yttrar sig att det är angeläget om att försöka
behålla alla intäkter inom golfen, men att varje klubb måste själv ansvara för
sina marknads - och säljinsatser.

6

Beslut ifrån SGF om bankonsulenter
SGF har tagit beslut om att minska antalet bankonsulenter.
GH GDF har tagit del av yttrande från övriga GDF i Norrland på SGF beslut av
seende att bankonsulenttjänsten för Norrland, dvs Hälsingland och uppåt; skall
dras in och ansvaret utfördelas på resterande bankonsulenter.
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Vårt golfdistrikt anser att det behövs en ”norrlandsexpert” med de särskilda
förutsättningar det innebär. Detta har även Hudiksvall och Gävle golfklubb an
sett efter de svar GH GDF fått in från att Pär skickat ut frågan till klubbarna att
ta ställning till.
GH GDF har därför stillsammans med övriga GDF i Norrland (dock ej JH
GDF), ställt sig bakom yttrande till SGF.
Frågan kommer att behandlas vid beredningsmötet i februari 2018.
7

Verksamhetsberättelse från 2017 samt verksamhetsplan 2018
Pär planerar dokumentation inför årsmöten och återkommer till styrelsen för
att få specifika uppgifter till verksamhetsberättelsen.

8

Budget 2018
Det finns fortfarande 25000kr att lägga på ungdomsverksamhet under 2018
utöver den budget som läggs för den under 2018 av fonderade medel.
Styrelsen diskuterade budgetförslag som skall tas fram till årsmötet.
Leif lät styrelsen signera den årsredovisning som är framtagen för 2017.
Förslag kom upp om att ett förslag till skrivelse bör tas fram om vad som GDF
betalar och inte betalar. Detta vore bra att ta fram till årsmötet.
Styrelsen beslöt att Pär tar fram ett förslag på det tillsammans med Leif och
skickar ut för påsyn till styrelsen innan årsmötet.

9

Valberedningen
Mötet förde en diskussion om hur arbetet med valberedningen skall hanteras.
Valberedningen måste bestå av två personer och jobba i brett nätverk för att nå
ut i alla klubbar.
Vision 50/50
Arbetet har nu nått Rond 2 i arbetet och just nu pågår en uppföljning för hål 5.
Pär redovisade att arbetet går lite trögt i Gävlegolfklubb. Men det har så smått
börjat komma igång.
Styrelsen är på gång om än problem med inloggning. Nytt datum för att an
mäla intresse till årets omgång av vision av 50/50 är den 23/3. Styrelsen hop
pas att någon mer klubb i distriktet hoppar på detta arbete.
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10 Övriga frågor
o

Meriteringar
I distriktsförbundet finns ett poängsystem med regelverk som ger me
riteringar efter viss tid på olika poster. Kajsa redogjorde för detta på
mötet och redovisade hur dessa premier ser ut idag. Kontentan är att
styrelsen enades om att ta fram ett förslag till årsmötet för att justera
dessa i vissa fall väldigt luddigt skrivna regler till mer klara riktlinjer
och rimliga premier.
Tomas, Kajsa o Johan sätter sig och tar fram ett förslag till styrelsen.
Pär och Leif bidrar såsom referenspersoner.

®

Hemsidan
Johan har jobbat med den och det finns fortfarande arbete att göra.
Adresslistor, handlingar, protokoll etc. ska läggas upp på sidan.
Johan har tilldelat skriv och redigeringsmöjlighet till några i styrelsen
men det är fortfarande Johan som har det fulla ansvaret för sidan.

e

Kommittéer
o

Tävling, handicap
Tävlingsprogrammet för 2018 är skickat till Johan och skall
läggas ut på hemsidan.

o

Funktionshinder/handi golf
Benny Ahlinder och Pär kommer att åka tillsammans med ord
förande Jan Tegner Gävlegolfklubb på handigolf-seminarium
på Bosön i början av februari.

11 Nästa möte
Nästa möte kommer att bli den 14 mars i Bollnäs, dvs konstituerandemöte di
rekt efter årsmötet.
12 Mötets avslutande
Pär tackade mötet för deltagandet och avslutade mötet.
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Pär Lindfors

Kajsa Sjölander
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