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2021-08-21 STYRELSEPROTOKOLL

Protokoll från ordinarie styrelsemöte i Järvsöbaden 2021-
08-21

Deltagare:

Pär Lindfors, ordf

Staffan Strid, ledamot

Kajsa Sjölander, ledamot

Lennart Olsson, ledamot

Göran Svedberg, suppleant

Kicki Rapp, suppleant

Pia Borg, valberedning

Birgitta Adermark, ledamot

Kopiemottagare:

Amie Strömgren, ledamot

Jan Tegner, valberedning

Bengt Jonsson, valberedning

Tomas Fröjd, ledamot

Kjell-Åke Nilsson revisor

Karl-Erik Jonsson, domarkommittén

Tommy Lenninge, juniorkommiten

1 Mötets öppnande

Pär hälsade alla välkomna och presenterade alla deltagare på mötet

2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes av mötet

3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes av mötet.

4 Ekonomisk rapport

Staffan redogjorde för den fakturering som skett efter senaste mötet.

Ekonomin har inte förändrats så mycket under sommaren. Det har skett
några inköp för kepsar till tävlingar, och en representationslunch.

96' i intäkter och ca 30' i kostnader. Kassan är därmed stadig. Under
hösten kommer kostnader för läger bla men dessa kommer inte att
överstiga budget. .
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5 Rapport ifrån kommittéer
• Domare -Domaruppdragen är under kontroll. Flera av domarna

har och kommer att ha flera uppdrag. Alla har inte lyckats med
sina domarprov; detta måste följas upp. Behov finns också i di
striktet för fler att vidareutbilda sig och förhoppningsvis bli för
bundsdomare.

• Tävling -Mötet föreslår att genomföra en GIT utbildning. Den
ska även ta upp vad det innebär att genomföra tävlingar. Inför
utbildningen behöver distriktet/kommittén fånga upp problem
genom erfarenhetsåterföring med alla som genomfört tävlingar
under året och sedan ta dessa punkter till en utbildning till vå
ren.

• Junior - Juniorträning är svår att genomföra på vissa klubbar
pga resursbrist. Några tävlingar är genomförda. Deltagarantalet
har ökat på juniortävlingarna sedan några år vilket är jätteroligt.

Mötet konstaterar att det finns behov av att göra saker för de ju
niorer som inte är på elitnivå, för att behålla dessa som medlem
mar. Hit behövs resurser.

• Utbildning =Behov finns för utbildning i GLI och GL2. Det finns
ett stort behov av att få flera utbildade ledare. En tävlingsled
ningsutbildning planeras digitalt. När är inte klart. Regelutbild
ning planeras också för klubbar som behöver vässa sig. Här be
hövs flera resurser.

• HCP - inget nytt

• Paragolf

Planeringen för paragolftävling i Bollnäs är klar. I samband med
detta även läger, prova-på för nya och utbildning för distriktets
klubbar att bedriva "paragolf på golfklubb". Detta event har bli
vit skjutet till 2022 pga resursbrist. Fler engagerade behövs till
kommittén.

• Senior

o Herrkommittén; Har kört fyra av sju tävlingar. Deltagar
antalet har sjunkit. Man vet ej ännu vad det beror på om
det är pandemin el andra orsaker. Tävlingen i Ljusdal
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hade lågt deltagande då det språkats om att det är långt
att åka ifrån södra delen av distriktet.

o Damkommittén; det löper på, men nu verkar tävlingstill
fället i Gävle bli inställt pga allt regn. Det behöver ordnas
en extra dag för tävling, Pär ska se om det går att ordna
med klubben i Gävle. Antalet deltagare har minskat i år.
Damkommittén funderar på att slå samman alla ålders
kategorier då det är lågt deltagarantal.

• Juridiska - inget nytt

6 Planering av ERFA-mötet 3-5/9
Distriktet har nu beslutat att vi ska genomföra ERFA-mötet i Gävle. Vi be
håller planeringen från i fjol i stort sett. Alla utom Gotland kommer att när
vara. Pär redogjorde för hur mötet kommer att genomföras och vilka som
kommer att delta. Agendor kommer att sändas ut till styrelsen för intresse
rade.

7 Idrottsutveckling - vilka behov har vi i GH GDF

Pär skickade inför mötet ute info om vad SGF har för planer inför idrottsut
veckling. Mötet vädrade kommentarer och förslag i ärendet.

Mötet är eniga i åsikten om att vi inte behöver fler personer hos SGF för den
idrottsliga utvecklingen.

8 Arbets- och ansvarsbeskrivningar för kommittéer o önskade
resurstillskott

Pär har även skickat ut en uppdragsbeskrivning inför mötet med vad det in
nebär i en kommitté. Mötet reflekterade över detta förslag och konstaterade
att vi behöver nå ut i klubbarna med efterlysning av nya friska krafter till
kommittéer.

9 Vision 50/50

Mötet pratade om att vi behöver jobba mer med att satsa på tjejer och kvin
nor. Olika tävlingar, aktiviteter etc.
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10 Övriga frågor
Inga

11 Nästa möte

Nästkommande styrelsemöte är inte planerat. 5/10 18.30. Teams, Kajsa kal
lar.

12 Avslutning

Pär tackade mötet för visat deltagande och avslutade mötet!

Ordförande

~~~<]
Pär Lindfors

Sekreterare

Kajsa Sjölander
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