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2018-09-15 STYRELSEPROTOKOLL

Protokoll från ordinarie styrelsemöte Gävle 2018-09-15

Deltagare: Kopiemottagare:

Pär Lindfors, ordf

Tomas Fröjd, leda

Jesper Wikberg, 
suppleant

mot Tommy Johansson, 
Kommittéansvarig

Birgitta Adermark, 
ledamot

Junior

Göran Svedberg,
Kajsa Sjölander, le Kommittéansvarig,
damot seniorer

Staffan Strid, leda Amie Strömgren,
mot valberedning

Lennart Olsson, Arne Sundeil, ordf
suppleant valberedning

Matts Persson, le Johan Hillblom, le
damot damot

Gunder Andersson, Karl-Erik Jonsson,
Kommittéansvarig, Kommittéansvarig
handigolf regel/domare

Leif Nordström, 
valberedning

Kjell-Åke Nilsson, 
revisor

1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat
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2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes

3 Föregående protokoll
Pär sammanfattade föregående protokoll och gick igenom de punkter 
som beslutades på föregående möte för uppföljning. Pär kommer till
sammans med Gunder att leta upp de bidrag som kan ansökas inom 
handigolfen, för upplägg på hemsidan.

Mötet godkände föregående protokoll.

4 Ekonomisk rapport
Staffan presenterade ekonomin för klubben. Av de bedömda utgifter 
som är kvar att betala för året är styrelsens ekonomi i balans. Mötet 
godkände den ekonomiska genomgången.

5 Rapport från ERFA-mötet 25-26/8
Pär har varit på ERFA-mötet, man har diskuterat hur man ska arbeta 
med golfidrott fram till år 2022.

Problemen denna säsong har generellt varit jobb med torka och värme 
under sommaren. SGF kommer att fokusera på hur skall vi jobba för att 
stärka kompetensen med att säkerställa banskötsel, hur alla dessa golf
banor som har ett hästjobb med att återställa efter skador av torka.

Pär kommer att skicka ut en presentation som handlar om hur strate
gier mot bla media, hur vi ska jobba med kommunikation.

6 Lägesbeskrivning kommittéer

o Tävling
Thomas redovisade att TK-möte, är på gång och Kajsa kommer att 
åka på detta möte den 6-7/10.
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Nästa steg är att få alla klubbar att delta på distriktets TK-möte.
Som troligen kommer ske i samband med Ordförandemötet den 
27/10.

0 Junior
Pär redovisade att juniortouren som startade bra. Sen har Hofors 
kört en tävling som också fungerat väl. Vartefter sommaren löpt på 
har verksamheten sviktat.

Ett breddläger i Högbo kommer att ske i oktober.

En GL2 utbildning kommer att ske i Hagge GK även om det inte sker 
i vårt distrikt.

Hela juniorkommittén kommer att åka ner på juniorkonferens den 
17-18/11 på Bosön. Styrelsens förhoppning är att flertalet av di
striktets klubbar deltar med junioransvarig och att vi i samband 
med mötet kan planera nästa års säsong tillsammans.

© Senior (herr och dam)
Bia redovisade att det är väldigt bra uppslutning på seniorgolfen.
Det är full fart, en mycket bra fungerade tour. Generellt sett är det 
många telefonsamtal med frågeställningar om resultatet efter hur de 
ligger till i tävlingen.

Göran kommer att ha en träff med seniortouren i oktober för att pla
nera kommande säsong. Tävlingarna går bra utan problem.

© Regel, Domare
Karl-Erik och Johan var inte på plats. Pär redovisade att de kommer 
att gå en utbildning på två dagar där de får en utbildning för att vi
dare kunna utbilda på distrikts- och klubbnivå. Pär har pratat med 
Johan om att göra en utbildning i tävlingsledning för distriktet.

Mötet föreslog att varje klubb i distriktet behöver anmäla en delta
gare per klubb till denna lokala distriktsutbildning. S tyrelsen är mån 
om att hjälpa våra klubbar med att säkerställa kompetens på detta 
område. Många arbetar ideellt ute i klubbarna och är nya i sina rol
ler.
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o Handicap
Inget nytt. Tomas påvisade åter att klubben alltid har en skyldighet 
att ansvara för medlemmarnas hcp. Om detta ej sker kommer för
bundet att justera detta.

o Funktionshinder
Gunder berättade att det inte gick att visa handigolf på det sätt han 
hade tänkt på golfensdag, Hudiksvalls GK. Gunder meddelade också 
att han kommer att utgå efter årets slut då han kommer att sluta 
med golfen.

Styrelsen föreslog att lägga upp en sida kopplat till hemsidan för 
funktionshinder där det finns information om vilka bidrag som kan 
sökas, klubbar som ansökt bidrag och vad det gett till klubben för att 
påvisa effekter. Pär kommer att hjälpa Gunder med detta.

o Juridiska
Ett fall har inkommit rörande ett ärende på Hofors GK. Tomas och 
Pär jobbar med fallet.

7 Utveckling, hur?
Styrelsen pratade om vad vi skulle kunna utveckla och satsa mera på.
Att satsa på juniorverksamheten och jobba på att få en fungerande kom
mitté. Framför allt att göra ett kvalitativt jobb med de saker vi jobbar 
med istället för att det fallerar. Styrelsen var överens om att förankrad 
planering och tydlig ansvarsfördelning är viktigt.

8 Övriga frågor

o Vision 50/50
Kajsa fortsatte uppföljningen av 50/50. Alla intresserade har nu 
kommit in i programmet och jobbar med det. Några har jobbat 
sig igenom hela kittet. Några har inte kommit lika långt. Samt
liga uppmanas att fylla i skattningar och olika förslag som skall
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skrivas in för att vi skall kunna få ut en rapport i slutänden att 
arbeta med. Fortsättning sker löpande på kommande möten.

o Förslag årligt stipendium ”Pernilla Lindberg”

Punkten bordläggs till nästa möte

o Frelugas konkurs
Ärendet omnämndes och konstaterades att klubben är borta. 
Konkursen är fullbordad.

9 Nästa möte, mötesplanering 2019

10/11 På Tönnebro Värdshus kl 10 med styrelsen

10 Mötets avslutande

Pär tackade mötet för deltagandet och avslutade mötet.

Ordförande Sekreterare
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