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2019-05-27 STYRELSEPROTOKOLL

Protokoll från ordinarie styrelsemöte telefonmöte 2019-05- 
27

Deltagare: Kopiemottagare:

Pär Lindfors, ordf

Jesper Wikberg, 
suppleant

Kajsa Sjölander, 
ledamot

Staffan Strid, leda
mot

Tomas Fröjd, le
damot

Göran Svedberg,
Kommittéansvarig,
seniorer

Lennart Olsson, 
suppleant

Arne Sundeil, ordf 
valberedning

Birgitta Adermark, 
ledamot

Amie Strömgren, 
valberedning

Karl-Erik Jonsson, 
Kommittéansvarig 
regel/domare

Leif Nordström, 
valberedning

Kjell-Åke Nilsson, 
revisor

Tommy Johansson,
Kommittéansvarig
Junior

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes

3 Föregående protokoll
Mötet godkände föregående protokoll.
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4 Kansli och hemsida

Pär beskriver läge och förslag till lösning som innebär att en kille från 
Gävle som är hemsidehandläggare ska axla ansvaret. Och att vi på sikt 
själva ska kunna driva den mha honom.

Lägret i Bollnäs blev överbokat med 42st deltagare, men det fungerade 
bra.

Touren är igång utan problem.

Johan har avslutat sitt uppdrag i styrelsen pga för mycket att göra. 
Kommer dock att vara kvar som distriktsdomare. Kansliet kommer att 
ha kvar sin adress till Gävle GK. Allt material på kansliet överflyttat till 
Pär i väntan på beslut om framtid. Posten kommer fortsatt via adress till 
Gävle GK. Pär o Staffan kollar inkommande post varje vecka.

5 Kort avrapportering ifrån resp. kommitté

o Resultat för tourerna kommer att läggas in i GIT med hjälp av 
Tomas.

o Herr kommittén, har kört en första tävling, det var över 130 del
tagare.

o Damtouren har kör igång idag med ett 50-tal deltagare.

• Tävling, JSM ldubblag har blivit flyttad ifrån Söderhamn till 
Älvkarleby.

o Domare, Domarprov har genomförts och alla blev godkända. En 
distriktsdomare har valt att hoppa av, men tre nya har godkänts. 
Det behövs dock fler nya domare.

© Juniorkommittén; hade ett bra läger uppe i Bollnäs. Alla tyckte 
att det var roligt och givande.

o Utbildningar; Ami är gärna med och driver frågan för utbild
ningar och handigolfen. Det kommer en handigolftävling 31/8- 
20 i Bollnäs.

6 Ekonomi

Staffan har sänt ut resultaträkning och balansräkning och ger sina 
kommentarer under mötet. Staffan har fått in kostnader för läger och 
diverse aktiviteter. Domarutbildningarna kommer att kosta oss mer än 
budgeterat. Vi har ansökt om hjälp ifrån golfförbundet, Pär kommer att 
följa upp detta.

Arvode har utgått för insatser under våren iom regelutbildning.

7 Behov förstärka kommittéarbeten
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Styrelsen diskuterade olika förslag.

8 Övriga frågor

Inga övriga frågor

9 Nästa möte

Nästa möte blir den 24/8 i Hofors med golf!

10 Mötets avslutande

Pär tackade mötet för deltagandet och avslutade mötet med att önska 
alla en skön sommar!

Ordförande Sekreterare

Pär Lindfors Kajsa Sjölander
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