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2021-10-05 STYRELSEPROTOKOLL

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2021-10-05

Deltagare:

Pär Lindfors, ordf

Staffan Strid, ledamot

Tomas Fröjd, ledamot

Kajsa Sjölander, ledamot

Lennart Olsson, ledamot

Birgitta Adermark, ledamot

Amie Strömgren, ledamot

Göran Svedberg, suppleant

Kicki Rapp, suppleant

Pia Borg, valberedning

Tommy Lenninge, juniorkommiten

Kopiemottagare:

Jan Tegner, valberedning

Bengt Jonsson, valberedning

Kjell-Åke Nilsson revisor

Karl-Erik Jonsson, domarkommittén

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 ekonomin. Vi har inte fått in alla kostnader ännu,
så det kommer att bli en del betydande poster framgent. Men distriktet
kommer att ha ett överskott vid årets slut.
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Mycket har inte blivit av under verksamhetsåret som var planerade
därav ett överskott.

5 Rapport ifrån kommittéer
a. Domare -Domaruppdragen är under kontroll. Flera av domarna

har haft flera uppdrag under sommaren. Alla har inte lyckats med
sina domarprov; detta måste följas upp. Det behöver styras upp un
der 2022. Behov finns också i distriktet för fler att vidareutbilda sig
och förhoppningsvis bli förbundsdomare. Mötet föreslår att de ska
få döma på seniortouren under 2022. Ansvarig för kommitteen för
nästa år behöver utses.

b. Senior

i. Damkommittén; 6 tävlingar har spelats under säsongen. Det
har varit lågt deltagande. Man kommer nu att skippa ålders
indelning och endast spela A- och B-klass ifrån 2022. Det är
få ny tillskott. Man har jobbat med samåkning till olika klub
bar i Hudiksvall för att underlätta deltagandet.

ii. Herrkommittén; Även herrarna har ett minskat deltagaran
tal. Man vet ej ännu vad det beror på om det är pandemin el
andra orsaker. Kornmitteen har ett möte i nästa vecka för
planering inför nästkommande säsong. Det kommer sanno
likt att bli samma former för nästa år, men inget är bestämt.

c. Tävling -Mötet hade en diskussion om hur och vilka tävlingar som
ska planeras var och hur. Denna fråga behöver dryftas på kom
mande TK-möte.

d. Junior - Det har körts 6 tävlingar som vart heldagar och fler starter
i år än i fjol. Drygt 220 starter, dock för få tjejer.

e. Utbildning - Det har varit få utbildningstillfällen. Värdskap i golf
klubb och fadderverksamhet som SISU höll i våras.

Behov finns för utbildning i GLl och GL2. Det finns ett stort behov
av att få flera utbildade ledare. En tävlingsledningsutbildning plane
ras digitalt våren 2022. Regelutbildning planeras också för klubbar
som behöver vässa sig.

f. Paragolf- Eventet med pargolf i Bollnäs har blivit skjutet till 2022
pga resursbrist. Fler engagerade behövs till kommittén.

g. HCP - inget nytt
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h. Juridiska - inget nytt

6 Sammanfattning av ERFA-mötet 3-5/9
Pär sammanfattade mötet i korthet. Sammanfattat fick distriktet mycket
bra kredd ifrån alla inblandade.

7 Idrottsutveckling - juniorutveckling

Pär sammanfattade detta med idrottsutveckling som förbundet ska jobba
med utifrån den diskussion som mötet hade senast. Ulrika Jorsell?? Kom
mer att jobba med vårt distrikt.

8 Organisation kommittéer, arbets- och ansvarsbeskrivningar
för kommittéer o behov av resurser

Pär föreslår att ta fram ett dokument som grund hur kommittéarbetet ska
fungera och utformas. Kicki kommer att hjälpa Pär med detta arbete för att
ta fram en grund.

Mötet har även konstaterat att vi behöver nå ut i klubbarna med efterlys
ning av nya friska krafter till kommittéer.

Frågan väcktes om att slå ihop tävlings-, dam- och herrkommittén till en
tävlingskommitté.

Paragolfkommittén behöver flera resurser för att det ska hända ngt inom
denna kategori.

9 Verksamhetsberättelsen - ansvar i styrelsen, vem skriver vad

Pär efterlyser en sammanfattning ifrån alla till verksamhetsberättelsen.
Styrelsen får känna sitt egna ansvar.

1O Höstmötet 23 oktober

Så många som möjligt deltar på detta möte. Alla hjälper till att dra ihop
deltagare till detta möte.

11 Vision 50/50

Mötet vill satsa på tjejer för att få dessa att delta i flera tävlingar.

12 Övriga frågor
Inga

13 Nästa möte

Nästkommande styrelsemöte med kommittéansvariga. Den 2/11 kl 18.30.
Teams, Kajsa kallar.
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14 Avslutning

Pär tackade mötet för visat deltagande och avslutade mötet!

Ordförande

.-? ,,

~~7A~
Pär Lindfors

Sekreterare

Kajsa Sjölander
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