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Gästrike- Hälsinge golfdistrikt

STYRELSE PROTOKOLL

2022-02-15

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2022-02-15
Deltagare:
Pär Lindfors, ordf

Kopiemottagare:

Tomas Fröjd, ledamot

Bengt Jonsson, valberedning

Staffan Strid, ledamot

Kjell-Åke Nilsson revisor

Kajsa Sjölander, ledamot

Karl-Erik Jonsson, domarkommitten

Lennart Olsson, ledamot

Benny Ahlinder, paragolfkommitten

Amie Strömgren, ledamot

Kicki Rapp, suppleant

Birgitta Adermark, ledamot

Tommy Lenninge, juniorkommitten

Göran Svedberg, suppleant

Pia Borg, valberedning

Jan Tegner, valberedning

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
Inget nytt har hänt sedan fg möte. Det finns resurser att genomföra aktiviteter kommande säsong. Det finns en kassa på ca 260' dags dato.
5 Slutlig diskussion och beslutshandlingar till årsmötet
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Pär har bett om kompletterande input från styrelsen på de handlingar
som är framtagna till årsmötet.
Pär redovisade de olika handlingarna
Verksamhetsberättelsen - mötet godkände dokumentutkastet
Årsredovisningen - pärmen är skickad till revisorn
Utkast till verksamhetsplanen - mötet godkände dokumentutkastet
Budgeten - mötet godkände dokumentutkastet
Joakim Nerlund kommer att ta över dommaransvaret ifrån Karl-Erik
Jonsson.
6 Handlingar inför FM-mötet (Propositioner, svar på motioner
etc - se www.golf.se
Pär önskar att styrelsen ser över dessa handlingar. Styrelsen behöver ha
en uppfattning på vårt egna årsmöte i april och där ifrån ha en uppfattning till förbundsmötet i april.
Ekonomin i svensk golf är god på SGF-nivå.
Verksamhetsinriktning - det finns ett brett stöd för de prioriterade områdena.
7

Kort rapport från beredningsmötet 12/2
Det som togs upp på beredningsmötet var dels uppföljning verksamhetsinriktningen för 21/22, samt förslag verksamhetsinriktning 23/24.
Samt en redogörelse för ekonomin. Det har tillkommit fler medlemsavgifter med ökat antal medlemmar.
Motion om distriktens mandat vid fördelning av tävlingar. Vissa klubbar som aldrig ställer upp med sin bana vid tävlingar. Distriktet har tillsammans med många andra distrikt ställt sig bakom motionen.
SGF ger istt svar att även de stödjer motionen och översyn sker nu för
att se hur regelverket i avtalet ska skärpas för efterlevnad.
Motion om hickory-golfare. De har besvär för att registrera ett hcp i golfen och även att kunna få deltaga tävlingar. Förbundsstyrelsen kommer
att avslå motionen.
Motion om att ha möjlighet till att åka utomlands för att träna för elitspelare. SGF försöker se möjliga förbättringar för utlandsträning under
vinterhalvåret. D.v.s se vilka samarbetspartners (anläggningar) som kan
etableras/utvecklas.
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8 Valberedningen - kort rapportering
Jan Tegner är så gott som klara med sitt förslag. Och känner sig trygga
med förslaget.
9 Vision 50 / 50
Kajsa har inget nytt att tillägga.
Bia, Maggan och Kicki kommer att ha ett möte måndag kommande
vecka för att fundera över en kvinno/tjejsatsning.

10

Övriga frågor
2 mars, kl 16.30 GIT-epost utbildning, Pär, Göran och Kajsa är anmälda till denna genomgång.

11

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa styrelsemöte med kommitteansvariga sker
tisdag den 22/3 kl 18.30. Teams, Kajsa kallar.

12

Avslutning
Pär tackade mötet för visat deltagande och avslutade mötet!

Ordförande

Sekreterare

~

Kajsa Sjölander
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