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Mötets öppnande
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Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes
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Föregående protokoll

Mötet godkände föregående protokoll.
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Handlingar
Mötet gick gemensamt igenom de handlingar som Pär skickat ut inför
detta möte.
Verksamhetsberättelse, resultat 2019, budget, verksamhetsplan.
•

Kvar att göra
Herr- och damkommittén kommer att komplettera handlingarna med
sina uppgifter om bla tävlingar och deltagande.
Styrelsen uppmanas titta igenom de handlingar som finns för eventu
ellajusteringar och kompletteringar.

®

Styrelse och vakanser
Lennart Olsson föreslås gå in om ordinarie ledamot samt Göran Sved
berg föreslås gå in som suppleant.
Styrelsen uppmanas att påminna klubbarna om att vi behöver kandida
ter till valberedningen.

•

Anmälningsläget
Anmälningsläget i dag är lite svagt. Klubbarna är inte jättebra på att
anmäla sig. Styrelsen uppmanas att påminna de klubbar som ännu inte
anmält sig.
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Beredningsmötet med SGF 15-16 februari
Pär tog upp att det är beredningsmöte i februari och undrade om det finns
några specifika önskemål på frågor att driva. Styrelsen är överens om att klub
barna måste göra sin röst hörd om saker ska hända. Då inte styrelsen får in
några konkreta förslag och idéer från klubbarna i distriktet att lyfta på denna
typ av möten är det också mycket svår att veta vad man ska driva.
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Övrigt
Pernilla Lindbergstipendiet har fått två nomineringar för året. En från Bollnäs
golfklubb och en ifrån Gävle golfklubb. Styrelsen har föreslagit att dessa två får
dela på stipendiet. Pernilla själv har gått på styrelsens förslag.
Detta kommer att delas ut på årsmötet den 5 mars.
Det har inkommit en motion till årsmötet ifrån Ljusdals GK. Det handlar om
huruvida de små klubbarna, där spelarna är få och som inte själva kan bilda
lag. Motionär vill att lag ska kunna genom deltagande i andra klubbars lag.
Denna motion kommer att lyftas på årsmötet, men kan inte behandlas på för
bundsmöte förrän år 2021.
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Hemsidan
Styrelsen kommer att ta hjälp av Edvard Axlund i vår för att få ordning på
hemsidan. Kajsa kommer att lägga upp resultatlistor för seniora herr- och
damgolfen i sommar.
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Kommittéer (paragolf, utbildning m.m)
Pär presenterade visioner för paragolfen i området. Styrelsen är överens om att
verksamheten hehöver ett uppsving. Amie och Pär kommer att ordna så att en
golfmoped köps in till distriktet. Vilket är ett första steg för att få igång verk
samheten.
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Erfa-mötet 11-12 september, Gävle

Pär presenterade att distriktet kommer att arrangera EREA-mötet i september.
Planer finns runt ngt arrangemang med Mackmyra golfklubb. Golfbanan i
Gävle är bokad på fredag em för spel. Pär vill ha hjälp att dra i detta anordna
detta. Karl-Erik och Kajsa kommer att hjälpa till. Även övriga styrelsen kom
mer att bidra och delta.

10 Nästa möte

Nästa möte blir ett konstituerande möte med nyvalda styrelsen efter
årsmötet
11 Mötets avslutande

Pär tackade mötet för visat deltagande och avslutade mötet!
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