
Gästrike-Hälsinge

Gästrike- Hälsinge golfdistrikt

2019-03-20 ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Protokoll från årsmöte Söderhamn 2019-03-20

Röstberättigade:

Jan Tegner, Gävle GK

Lars-Olof Skoog, Högbo GK

Anna-Lena Jonsson, Alfta-Edsbyn 
GK

Rickard Klingberg, Mackmyra GK 

Bengt Jonsson, Söderhamns GK 

Johan Melin, Sörfjärdens GK 

Hasse Robertsson, Ljusdals GK

Övriga deltagare:

Mikael Ingeroth, Bollnäs GK 

Ulf Norrby, Ljusdals GK 

Pär Lindfors, Gävle GK 

Matts Persson, Ljusdals GK 

Johan Hillblom, Gävle GK 

Tomas Fröjd, Hofors GK 

Arne Sundeil, Hofors GK 

Kajsa Sjölander, Sörfjärdens GK 

Lennart Olsson, Högbo GK 

Göran Svedberg, Högbo GK 

Amie Strömgren, Hofors GK 

Leif Nordström, Högbo GK 

Lars Persson, SISU

1 § Mlötets öppnande

Pär Lindfors, Ordförande GH-GDF hälsade välkommen och förldarade därefter 
årsmötet öppnat.

2 § Upprop, fullmaktsgranskning och fastslående av röstlängd på
grundval av den fastslagna upprättade röstlängden

Röstlängden presenterades och antalet röstberättigade uppgick till 7 st. på 7 
klubbar. Röstlängden fastställdes av mötet.

3 § Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
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Möte är utlyst och kallelse har utsänts till klubbarna via post samt e-post mer 
än 45 dagar innan. Mötet ansåg sig därmed behörigt kallat.

4 § Fastställande av föredragningslista

Information angående förbundsmötet i April och GIT online lades till.

Därefter fastställdes föredragningslistan med denna justering av mötet.[s]i]

5 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet beslöt att välja Lars-Olof Skoog till mötesordförande, samt Kajsa Sjölan
der till mötessekreterare.

6 § Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordfö
randen skall justera jsTjmötesprotokollet

Till protokolljusterare tillika rösträknare valde mötet Tomas Fröjd samt Leif 
Nordström.

7 § GH GDF-styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhets-
/ räkenskapsåret

Pär föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Kommenterade att 
vi höjt medlemsavgiften efter beslut på föregående årsmöte. Vår ambition om 
tjejsatsning har inte kommit igång helt, men lägerverksamhet med både vår - 
och höstläger.

Möteskostnader har reducerats, bl a genom att flera möten förlagts till Tön- 
nebro värdshus.

Fg år innebar en jobbig säsong för många klubbar. Det var både blött med sen 
säsongsstart och torka under sommaren. Seniorverksamheten har fungerat fint 
under året.

En slutavräkning som brukar göras mot klubbarna har inte blivit gjord under 
2018. Frågan ställdes om hur differensen för medlemmar ifrån ingång av 2018 
till utgången av 2018 ser ut. Pär svarade att detta är under kontroll och att re
gleringar kommer att ske i april, när vi preliminär-debiterar 20x9 års avgifter.

Freluga GK har tyvärr upphört i distriktet efter konkursen sommaren 2018. 
Några av medlemmarna har gått till Alfta GK och några till Bollnäs GK, men 
huvuddelen var ”brevlådemedlemmar”. Totalt medför Frelugas GKfrånträde 
inte så mycket då medlemsantalet var ca 60 medlemmar.

Mötet godkände årsredovisningen.

8 § Revisionsberättelse

Då inte Kjell-Åke Nilsson kunde närvara på mötet läste Pär upp den revisions
berättelse som revisorn inlämnat till mötet. Av revisionsberättelsen framgår att
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revisorerna inte ansåg att styrelsen handlat emot stadgarna och att revisorerna 
tillstyrker att styrelsen får ansvarsfrihet av årsmötet.

9 § Fråga om ansvarsfrihet för GH GDF-styrelsen för den tid som revis
ionen avser

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 utifrån 
den redovisning som revisorn inlämnat till mötet.

Mötet påvisade att en efterjustering av resultatet skulle behövts utifrån slutav- 
räkningen på antalet medlemmar för 2018. Mötet beslöt dock att inte riva upp 
den redovisning som gjorts för 2018, men vill att detta skall protokollföras och 
anges med notering i år 2019 års bokföring .

10 § Rapport om förslag till ärenden att behandlas vid FM, samt yttrande
över dessa

Inga motioner inkomna.

11 § Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets och räkenskapsåret

Pär presenterade förslaget till verksamhetsplan och budget. Det kommer att 
ske utbildningar i vår med anledning av de nya reglerna. Dels Level 1, endags- 
utbildning för TL/ldubbfunktionärer och dels Level 2, två en dagsutbildning för 
distriktsdomare och klubbdomare. Domarprov genomförs i början av maj.

Utbildning kommer att utföras i Tävlingsledning för alla distriktets klubbar.

Bakgrunden är att SGF påpekat att det förekommer bristande kompetens för 
att arrangera och ansvara för tävlingar. GH GDF har tagit initiativ att säker
ställa kompetens i distriktet. Utbildningen omfattar såväl administration/GIT 
tävling och praktiskt ansvar för tävlingsarrangemang. Utbildningen genomförs 
den 13 april av Johan Hillblom och Tomas Fröjd.

Årsavgifterna till GH GDF föreslås blir desamma som för fg år (15kr).

Styrelsen har som ambition att jobba med, samt stärka verksamheten mera. 
Styrelsen kommer därför bla att söka olika bidrag för läger, tjejsatsning och ut
bildningar.

Mötet diskuterade att mera energi bör läggas på bla handikapgolfen. Och att 
jobba mer med golfnyttan i distrikt och stödja klubbar.

Årsmötet godkände verksamhetsplanen o budgeten, samt beslutade om oför
ändrad årsavgift GH GDF.

12 § Fastställande av antalet ledamöter i GH GDF styrelse

Årsmötet beslutar att antalet ledamöter skall uppgå till öst samt att antalet 
suppleanter skall uppgå till 2 st.

GRÖNAVÄGEN 10
806 47 GÄVLE

GÄSTRIKE-HÄLSINGE GDF TEL 026-120338
C/O GÄVLE GK

WWW. GASTRIKE HALS IN
GEGOLFFÖRBUND.WOR
LDPRESS.COM



Gästrike-Hälsinge

13 § Val av:

a) Ordförande för en tid av ett år

Valberedningen läser upp sitt förslag.

Årsmötet beslutar att välja Pär Lindfors till ordförande för en tid av ett år.

b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år, samt fyllnadsval av en 

ledamot för en tid av ett år

Valberedningen läser upp sitt förslag.

Årsmötet beslutar att välja om Tomas Fröjd, Kajsa Sjölander och Staffan Strid 
väljs om för en tid av två år.

Årsmötet beslutar att välja Amie Strömgren till ledamot för en tid av ett år. 

d) Suppleanter för en tid av ett år 

Valberedningen läser upp sitt förslag.

Årsmötet beslutar att välja Lennart Olsson och Jesper Wikberg till suppleanter 
för en tid av ett år.

d) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år

Valberedningen läser upp sitt förslag.

Årsmötet beslutar att välja Kjell-Åke Nilsson till revisor samt Hans Eriksson till 
revisorssuppleant.

e) Tre ledamöter i valberedningen för ett år, varav en skall utses som 

ordförande

Årsmötet beslutar att välja Arne Sundeil samt Leif Nordström till valbered
ningen för en tid av ett år. Arne Sundell valdes till valberedningens ordfö
rande.

Den tredje ledamoten i valberedningen hänskjuts till styrelse och valberedning, 
att ta fram kandidat och tillsättning.

14 § Beslut om val av ombud till DF-mötet. (en person)

Årsmötet hänskjuter frågan till styrelsen som utser ombud till DF-mötet.

15 § Beslut om val av ombud till FM-mötet (två personer) .[sh]

Årsmötet hänskjuter frågan till styrelsen som utser ombud till FM.
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16 § Förslag från styrelsen avseende förslag om instiftande av Pernilla
Lindberg stipendium

Pär presenterade det förslag som styrelsen lagt fram, ang att instifta ett stipen
dium med Pernilla Lindbergs ära.

Pernilla är själv mycket positiv och kommer att under de första tre åren att ge 
eget ekonomiskt bidrag till stipendiet

En fråga väcktes om att söka sponsring för detta stipendium. Mötet svarade 
med att detta inte skall vara ngt reklamstipendium, utan en hedran för Pernilla 
Lindbergs Majorseger. Mötet godkände förslaget.

17 § Övriga frågor

Pär förklarade att en motion inkommit till förbundsmötet om att vissa klubbar 
endast vill köpa delar av GIT. Det kommer att bli svårt för SGF att göra en 
satsning och utveckling på detta utan vetskap om att alla är med o finansierar.

Beslut om utveckling och avgifter de kommande åren togs vid FM-mötet år 
2018, vilket SGF står fast vid.

Johan Hillblom gick igenom vad nya GIT kommer att innebära. Även det nya 
HCP-systemet ska in i GIT 2020.

Johan ingår i referensgrupp för GIT Onlines utveckling och inbjöd distriktets 
klubbar till dialog inom distriktet, vilket mötet uppskattade.

Pär presenterade kort Birgitta Wilhelmsson som av valberedningen kommer 
föreslås som ny ledamot i förbundsstyrelsen (ersätter Kerstin Ryström).

Birgitta har bl a bakgrund i Norrland i både klubb och distrikt samt har brett 
stöd från alla golfdistrikt.

SISU tryckte på att det är viktigt att rapportera in alla utbildningstimmar samt 
antal deltagare till SISU nu i vår när alla klubbar ska har utbildning i de nya 
golfreglerna på klubbarna.

Det finns ett fint utbildningsprogram på webben som förbundet tagit fram. 
Detta rekommenderas till samtliga styrelser och klubbar.

Mötet avtackade Matts Persson samt Gunder Andersson för sina roller som le
damot/kommittéansvarig under många år och betydande insatser. Gunder var 
inte närvarande på mötet och kommer att avtackas vid senare tillfälle.

18 § Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse förklarade mötet avslutat.
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Ordförande, Lars-Olof Skoog

Justerare, Tomas Fröjd

Gästrike-Hälsinge

Sekreterare, Kajsa Sjölander

Justerare, J ohan-I IltMora-
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