Gästrike- Hälsinge golfdistrikt

2020-04-22

STYRELSEPROTOKOLL

Protokoll från ordinarie styrelsemöte via telefon 2020-0422
Deltagare:
Pär Lindfors, ordf
Staffan Strid, ledamot
Kajsa Sjölander, ledamot
Tomas Fröjd, ledamot
Birgitta Adermark, ledamot
Amie Strömgren, ledamot
Lennart Olsson, ledamot
Göran Svedberg, suppleant
Kjell-Ove Jansson, suppleant

Kopiemottagare:

1

Mötets öppnande
Pär hälsade alla välkomna och speciellt välkommen till Kjell-Ove som fick presentera sig själv.
Kajsa tog upp några praktiska detaljer rörande själva telefonmötet.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes

3

Föregående protokoll
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Föregående mötesprotokoll ligger för signering. Godkännande av protokollet hänskjuts till nästa möte.
4 Verksamhet
Läget har förändrats utifrån de förutsättningar som ges pga av Corona, därav
sker nu en form av verksamhetsuppehåll fram till 1 juli. Det innebär bla att utbildningar, tävlingar etc som samlar stora grupper stryks från agendan.
Seniortävlingar för herrar kommer inte att ske innan 1/7. Det samma gäller
Damserien. Mötet är överens om att vara beredda på att köra från 1/7 om klartecken ges för det.
Lägerverksamheten lägg på is till hösten.
Scandinavian mixed är inställd, Alice och Ella skulle ha fått träffa Pernilla då.
Detta får styras upp på annat sätt nu istället.

5

Kommittéer
Mötet fick en kort avrapportering ifrån de respektive kommittéerna
HCP-kommittén; man har stängt av systemet mellan 15-23/4 pga felaktiga
HCP.
Inget nytt ifrån juridiska kommittén.
Ingen utbildning kommer att ske för tävlingsledning i vår. Domarproven kommer att genomföras via webben.
GL1 utbildningar borde kunna genomföras då det handlar om max 10 pers.
En info bör sammanfattas över vad som gäller och ska läggas ut på hemsidan.
Avgifter som klubbarna ska betala till distriktet kan senareläggas.
Med tagna kontakter i Skåne ska en handikapmoped anskaffas för paragolfen i
distriktet, där bidraget för handikapphjälpmedel ska nyttjas- I första läget ska
den placeras vid Hofors GK. Amie och Pär ordnar med detta.
Juniorkommittén, lägren är inställda. Touren startas upp fr o m juli månad.

6 Läget i klubbarna
Inget att tillägga
7

Frikorten år 2020
Kläder samt frikort är fördelade till alla i styrelse, kommittéer med flera.
Information är utsänd alla distriktets klubbar gällande frikorten.
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8 Förbundsmötet 26/4
Förbundsmötet kommer att ske digitalt med begränsat antal deltagare
(fullmakt mandat). Några beslutspunkter skjuts fram;
•

Verksamhetsinriktning 2021-2022

•

Ekonomi och avgifter fr o m år 2021

Skälet är helt enkelt att rådande läge med Corona påverkar oss och
måste beaktas inför beslut. Beslut i dessa frågor sker på novembermötet
med SGF.
9

Erfa-mötet 11-13 september, Gävle
ERFA-mötet är fortfarande inplanerat, vi kommer att kunna avboka boenden
till 30dagar innan. Styrelsen fortsätter att planera för detta.

10 Kommande möten
Mötet fastslog följande datum för kommande möten:
Telefonmöte 26/5 kl 18.30
Fysiskt möte i Järvsö 23/8 m kommittéer o valberedning
Erfa-mötet 11-13/9 i Gävle
Telefonmöte 13/10 kl 18.30

11 Övrigt
Inget övrigt
12 Nästa möte

Nästa möte blir den 26/5 via telefon.
13 Mötets avslutande
Pär tackade mötet för visat deltagande och avslutade mötet!

Ordförande

Sekreterare

Pär Lindfors

Kajsa Sjölander
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