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2018-11-10 STYRELSEPROTOKOLL

Protokoll från ordinarie styrelsemöte Tönnebro 2018-11-10

Deltagare: Kopiemottagare:

Pär Lindfors, ordf Jesper Wikberg, 
suppleant

Birgitta Adermark, 
ledamot Tommy Johansson, 

Kommittéansvarig
Kajsa Sjölander, Junior
ledamot

Göran Svedberg,
Staffan Strid, leda Kommittéansvarig,
mot seniorer

Lennart Olsson, Amie Strömgren,
suppleant valberedning

Johan Hillblom, Arne Sundell, ordf
ledamot valberedning

Tomas Fröjd, le
damot

Karl-Erik Jonsson, 
Kommittéansvarig 
regel/domare

Leif Nordström, 
valberedning

Kjell-Åke Nilsson,
revisor

Matts Persson, 
ledamot

Gunder Andersson, 
Kommittéansvarig, 
handigolf
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1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes och godkändes

3 Föregående protokoll
Mötet godkände föregående protokoll.

4 Rapport ifrån ordförandemötet
Pär redogjorde för vad som skedde på ordförandemötet och TKO-mötet. 
SISU medverkade tillsammans med representanter ifrån Golfförbundet. 
Några Idubbar saknades på mötet. Vi saknar fortfarande årsredogörelse 
för året ifrån några klubbar.

5 Ekonomisk rapport
Staffan presenterade ekonomin för klubben. 45’ finns kvar på årets 
budget. Varav 20’ kommer att gå till aktiviteter. Vi kommer att få ett bi
drag för juniorlägret i Högbo från förbundet, vilket gör att den totala 
kosten kommer att bli lägre än beräknat.

6 Bordlagd pkt från fg möte
Årligt stipendium i Pernilla Lindbergs namn. Janne Lindberg är positiv 
till förslaget, och distriktet skall jobba med detta. Vidare planering för 
ärendet får beslutas på nästa möte då fler är närvarande.

7 Lägesbeskrivning kommittéer 

« Tävling
Tomas kunde tyvärr inte närvara pga sjukdom. TKO-möte skedde i 
samband med Ordförandemötet. Gävle har fått Teen cup 13-iöår 
som är ett stort och betydelsefullt arrangemang med många medföl
jande och publik.

Tävlingsplanering för kommande säsong är under arbete.

o Junior
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Pär redovisade säsongen som har varit bra; lägren, antalspelplatser 
på touren, dock behövs fler spelare/deltagare.

Ett breddläger har vart i Högbo nu i oktober. Intresse finns för att 
göra ngt även under vintertid. Då golfen tenderar att stanna av.

En GL2 utbildning kommer förhoppningsvis att kunna köras i egen 
regi i distriktet om vi får en certifierad utbildare till nästa år.

Hela juniorkommittén ser fram emot juniorkonferens den 17-18/11 
på Bosön. Styrelsens förhoppning är fortfarande att flertalet av di
striktets klubbar deltar med junioransvarig.

® Senior (herr och dam)
Bia redovisade att det är väldigt bra uppslutning på seniorgolfen.
Det är full fart, en mycket bra fungerade tour. Bia har haft möte med 
sina kollegor i kommittén för att planera tävlingarna för 2019.

Göran har haft en träff med seniortouren i Tönnebro 17/10 för pla
nering av kommande säsong.

Förslag på datum finns för både dam- och herrkommittén.

• Regel, Domare
Karl-Erik var inte närvarande. Johan redovisar om denna verksam
het under utbildningsinsatser; övrigt nedan.

© Handicap
Tomas var sjuk.

o Funktionshinder
Styrelsen efterlyser någon som vill jobba med handigolf verksamhet. 
Jesper kommer att köra en prova-på-verksamhet i Bollnäs. I Gävle 
har man kört en aktivitet med stroke-patienter som togs emot med 
mycket positivitet. Styrelsens ambition är att kunna driva på denna 
verksamhet framgent så att flera ges möjligheten.

• Juridiska
Ang ärendet på Hofors GK som togs upp på fg möte, arbetet fortsät
ter. Tomas och Pär jobbar med fallet.
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8 Kommande årsmöte
Styrelsen behöver nu bölja arbeta med att ta fram ett antal handlingar 
till årsmötet. Alla kommittéer behöver rapportera vad som hänt under 
året, samt hur planen för kommande år ser ut. Detta för att Pär och 
Staffan ska kunna göra ett bra förlag på verksamhetsplan för 2019. De 
tar dessutom fram en redogörelse för 2018. Rapporterna ska vara in
lämnade senast 7/12.

Kallelse till årsmötet skall gå ut 45 dagar innan, senast 3/2. Kajsa ord
nar med det.

Datum för årsmötet fastställdes till den 20/3-2019 och kommer att ske 
i Söderhamn. Styrelsen återkommer med plats.

9 Övriga frågor

o Utbildningsinsatser
Nya regler som kommer 2019. Johan har vart på utbildning för 
detta för att utbilda i distrikten i första hand domare, kommer 
att ske i början av december. I senare skede kommer det bli ut
bildning för ldubbarna.

• Nya GIT-online
En ref-grupp är bildad där Johan sitter med. Man hoppas vara 
klar med detta till 2022. Arbetet är upplagt på så vis att man 
jobbar referensklubbar som kan hjälpa till i detta arbete. Styrel
sen var överens om att det vore bra att få en klubb med ifrån vårt 
distrikt då vi har många små klubbar som skulle kunna bidra 
med god input. Arbetet sker löpande framgent.

• Utbildning gällande tävlingsledning för klubbarna
Styrelsen är överens om att detta arbete ska ske ute i ldubbarna 
och vi behöver göra därför göra en insats. Dock behöver man 
vänta till våren pga de nya regler som kommer. Klubbarna på 
ordförandemötet var positiva till förslaget som är Idubbat. Sty
relsens plan är att utföra detta under mars-april.
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® Players first
Pär redogjorde kort om detta system som finns för användning 
för alla klubbar samt distriktet. Mötet efterlyste en presentation 
i detta på nästa möte. Pär återkommer då med en närmre pre
sentation för styrelsen.

© Vision 50/50
Mötet beslöt att utifrån statistik från players first se hur vi ligger 
till med jämställdhet på kommande möten. Styrelsen kommer 
att fortsätta arbetet detta projekt.

Pär deltog på nya upptaktsmötet i september. Där konstaterades 
att några nya klubbar anslutit till projektet.

• Klubbaktivitet
SISU har aviserat att de vill ha ett event tillsammans med styrel
sen under början av nästa år. Distriktet kommer att bjuda in 
klubbarna med deltagare troligen under början av januari. Pär 
jobbar vidare med detta och återkommer med mer info.

® Hemsida

Kommer att bli uppdaterad med färsk info löpande. Mötet beslöt 
att på nästa möte ta en gemensam koll för att komma med för
slag på önskemål och förbättringsåtgärder.

10 Nästa möte, mötesplanering 2019

Styrelsemöte 26/1 -19,10.00 Tönnebro, med valberedningen.

Årsmötes datum är satt till den 20/3-19.

11 Mötets avslutande

Pär tackade mötet för deltagandet och avslutade mötet.

Ordförande Sekreterare

Pär Lindfors Kajsa Sjölander
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