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2022-06-15 STYRELSE PROTOKOLL 

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2022-06-15, Teams 

Deltagare: 

Pär Lindfors, ordf 

Staffan Strid, ledamot 

Kajsa Sjölander, ledamot 

Margareta Pantzare, ledamot 

Jean-Pierre Lindgren, ledamot 

Kopiemottagare: 

Tomas Fröjd, ledamot 

Göran Svedberg, ledamot 

Joakim Nerlund, suppleant 

Bengt Jonsson, valberedning 

Pia Borg, valberedning 

Jan Tegner, valberedning 

Joakim Söderberg. suppleant 

Kjell-Åke Nilsson revisor 

Benny Ahlinder, paragolfkommit 
ten 

Tommy Johansson, juniorkom 
mitten 

1 Mötets öppnande 

Pär hälsade alla välkomna och presenterade alla deltagare på mötet 

2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under övrigt gällande DM. 
Dagordningen godkändes därefter av mötet 

3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes av mötet och ligger på hemsidan, års 

mötesprotokollet är på är på ingång. 
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4 Ekonomi - kort redogörelse 

Staffan redogjorde för den ekonomiska statusen. Några av posterna som 
belastat distriktets konto senaste tiden är betalning av hemsida, domar 
konferens, juniorträning och kostnad för tjejläger. 

9 av 13 klubbar har betalt in klubbavgiften. 

Det kommer att bli en del ekonomiska poster under sommaren som 

kommer av de aktiviteter som vart under försommaren. Fakturor har 

inte hunnit komma ännu. 

5 Från komrnitteerria (kortfattad avrapportering); 

a. Domare - Joakim var inte med på mötet, kommitten ser att 
det finns behov av en till domarutbildning i höst. 

b. Senior 
i. Dam - Margareta rapporterar ifrån damgolfen. Har 

generellt gått mycket bra med deltagandet. Lite vid 

ett tillfälle, men det var väderberoende. 

11. Herr - Göran var inte med på mötet. 

c. Tävling -Tomas var inte med på mötet. "Ny" kornmitte till 

satt med Tomas som kan verka lite starkare. 

d. Junior - juniorerna har spelat vid 2 tillfällen med 130 delta 

gare. Nästa tillfälle sker den 28/6. Första lägret sker 

e. i Högbo kommande helg, anmälningarna till deltagande är 

blygsamt. Hoppas på större anslutning på kommande läger. 

f. Utbildning - Utbildning har skett med paragolf på klubb. 

Ledarutbildningar GL1 var planerat under maj. Första och 

andra tillfället blev tyvärr inställt av olika skäl. Nu på lördag 

kommer tillslut GL1 att genomföras. 

Ambitioner finns att göra ngt för att GEO-certifiering kan ge 

nomföras för miljöutveckling i distriktet. Högbo GK har visat 

intresse av att jobba med den här frågan. 

g. Paragolf - Se utbildning. 

h. Hcp - Tomas deltog inte på mötet 

1. Juridiska -Tomas deltog inte på mötet 

6 Hemsidan 
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Hemsidan är uppdaterad med sidansvariga. Kajsa informerade om 

upplägg mm. Kajsa redogjorde kort för vad som gjorts på webbsidan 

och att respektive flik nu har en sidansvarig. 

7 Behov av resurser till kommitteer - hur går det? 

En grupp föräldrar ifrån olika golfklubbar är nu engagerade för att dra i 

juniorverksamheten på sikt. 

Magnus Holst kommer att bli involverad i miljöarbetet. 

8 Vision 50/50 - status 

Kicki kommer att få redovisa på ett möte i höst hur det går med 50/50- 

arbetet i Hudiksvall. 

9 Övriga frågor 

DM - vem gör vad, 33st var anmälda i Bollnäs till DM. 4 klasser. Uselt, 

undermåligt deltagande av damer. Mötet konstaterar att inbjudan inte 

har nått ut ordentligt till målgrupperna. Mötet är överens om att vi 

måste bli mycket bättre på kommunikation. 

10 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte sker lördag den 27 augusti kl 10 på Bollnäs GK. 

11 Mötets avslutande 

Pär tackade mötet för visat deltagande och avslutade mötet! 

Ordförande Sekreterare 

#-~~ 
Pär Lindfors Kajsa Sjölander 
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