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2019-01-26 STYRELSEPROTOKOLL

Protokoll från ordinarie styrelsemöte Tönnebro 2019-01-26

Deltagare:

Pär Lindfors, ordf Kopiemottagare:

Birgitta Adermark, Jesper Wikberg,
ledamot suppleant

Kajsa Sjölander, le Arne Sundeil, ordf
damot valberedning

Staffan Strid, leda Johan Hillblom, le
mot damot

Lennart Olsson, Karl-Erik Jonsson,
suppleant Kommittéansvarig

regel/domare
Tomas Fröjd, leda
mot Leif Nordström, 

valberedning
Amie Strömgren, 
valberedning Kjell-Åke Nilsson,

revisor
Göran Svedberg, 
Kommittéansvarig, Gunder Andersson,
seniorer Kommittéansvarig,

handigolf
Tommy Johansson,
Kommittéansvarig
Junior

Matts Persson, le
damot

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes

3 Föregående protokoll
Mötet godkände föregående protokoll.
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4 Ekonomisk i'apport
Staffan presenterade den i förväg utskickade rapporten för hur läget ser 
ut. Mötet gick igenom det förslag till resultaträkning för 2018 och bud
getbudgetförslag för verksamheten 2019 som Staffan tagit fram. Mötet 
godkände förslaget med några justeringar som Pär och Staffan ordnar.

Mötet gick igenom bokslutet för 2018, och ordinarie ledamöter på mötet 
fick skriva på för vidare handläggning av revisor.

5 Genomgång av förslag till verksamhetsberättelse
Pär gick igenom det förslag han tagit fram till verksamhetsberättelse. 
Mötet godkände förslaget med några mindre förändringar och tillkom
mande kompletteringar.

6 Verksamhetsplan för 2019
Mötet gick igenom ambitionsnivån för 2019 med olika kommittéer. Mö
tet lyfte önskemål om att spela på helger för 50+ herrar då dessa jobbar 
och inte kommer ifrån för att delta. Dock har klubbar som blivit tillfrå
gade om detta sagt nej tidigare då frågan ställts då det är mycket annan 
verksamhet som påverkar på helger.

Juniorverksamheten ska jobba mera med juniortouren detta år. Det 
finns en bra lägerverksamhet som ska fortsätta, tjej satsningar ska fort
satt genomföras. Juniorkommittén ska ta fram datum för när tävling
arna ska genomföras.

Pär redovisade gm Johan att det kommer att ske domarutbildningar un
der året.

7 Förberedelser till årsmötet
Kommande årsmöte, Kajsa ansvarar för att skicka ut kallelse till årsmö
tet i nästa vecka och Pär kontaktar Lars Persson, Sisu, för förslag till 
lämplig lokal i Söderhamn. Handlingar kommer att skickas ut i senare 
skede.

8 Övriga frågor

• Hemsidan
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Mötet resonerade om att hemsidan är inte så bra, den behöver 
uppdateras och det måste åtgärdas då det är ett ”ansikte utåt”. 
Förslag om att en facebook-sida skulle hjälpa Gästrike hälsinge

ut resultat ifrån bla golftävlingar i tidningar, styrelsen utreder 
dessa möjligheter.

• Kommittéer
Juridiskakommittén-inget nytt. Det ärende som varit aktuellt 
under 2018 läggs ner efter att parterna dragit sig ur fallet. 
Senior herr, har lämnat rapport till verksamhetsberättelsen 
2018. Allt är planerat för säsongen. Dam rapporteringen till 
verksamhetsberättelsen 2018 kommer inom kort till Pär ifrån 
Bia.
Utbildningar sker i respektive kommittéverksamhet.
Tomas Fröjd, Tävlingskommittéen kommer tillsammans med 
Johan Hillblom att bjuda in till utbildning ”Tävlingsledning” för 
distriktets klubbars funktionärer ( en dag i april).

• Valberedningen
Styrelsen lyfte till valberedingen att det behövs en ny resurs för 
handigolfansvaret då Gunder nu avslutar i sitt uppdrag i styrel
sen.

Styrelsen lyfte även till valberedningen att man gärna ser en till 
medlem till juniorkommittén, en tjej skulle vara bra för fördel
ningen kvinnor och män.

® Utbildning nytt regelverk
Utbildningsinsatser inom GDF ”Nytt regelverk”; Johan håller i 
dessa utbildningar under våren tillsammans med Maggie Käll- 
Bohman

• Vision 50/50
Vision 50/50 GH GDF;mötet beslöt att styrelsen till nästa ordi
narie styrelsemöte ska fundera på hur vi ska jobba vidare med

GDF att ha uppdaterad info. Önskemål finns också om att lägga
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dessa punkter i 50/50 projektet. Dvs vilka huvudfrågor ska di
striktsstyrelsen fokusera på och jobba vidare med? De flesta har 
nu avslutat och genomgått utbildningen i 50/50.

© Verksamhetsseminarier
Verksamhetsseminarium kommer ske på många orter under 
vintern/våren av förbundet. Flertalet av styrelsen kommer att 
delta på något av dessa seminarier på olika orter.

© Förslag stipendium Pernilla Lindberg
Bordlagt från fg möte: Förslag årligt stipendium ”Pernilla Lind
berg”. Punkten löstes postumt efter mötet via mail. Styrelsen 
godkände det förslag som är framtaget för stipendiet.

• Presentation av players first
Presentationen om Players first i GH GDF bordläggs till nästa 
möte; Pär

® Klubbaktivitet med SISU 2019
Klubbaktivitet jan 2019 med SISU har blivit senarelagt då det 
inte funnits ett bra koncept till genomförande. Pär återkommer 
löpande med info i ärendet.

9 Nästa möte, mötesplanering 2019

Årsmöte kommer att ske 20/3 kl 18.00 i Söderhamn, direkt efter årsmö
tet kommer ett konstituerande möte att ske. Platsen för årsmötet kom
mer i kallelsen till årsmötet.

10 Mötets avslutande

Pär tackade mötet för deltagandet och avslutade mötet.

Ordförande Sekreterare

Pär Lindfors Kajsa Sjölander
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