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Gästrike- Hälsinge golfdistrikt 

2022-09-08 STYRELSE PROTOKOLL 

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 

2022-08-27, Bollnäs GK 

Deltagare: 

Pär Lindfors, ordf 

Tomas Fröjd, ledamot 

Staffan Strid, ledamot 

Kajsa Sjölander, ledamot 

Jean-Pierre Lindgren, ledamot 

Tommy Johansson, juniorkom 
mitten 

Kopiemottagare: 

Göran Svedberg, ledamot 

Margareta Pantzare, ledamot 

Joakim Nerlund, suppleant 

Joakim Söderberg, suppleant 

Bengt Jonsson, valberedning 

Pia Borg, valberedning 

Jan Tegner, valberedning 

Kjell-Åke Nilsson revisor 

Benny Ahlinder, paragolfkommit 
ten 

1 Mötets öppnande 

Pär hälsade alla välkomna och presenterade alla deltagare på mötet 

2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes av mötet 

3 Presentation av Bollnäs GK 

Elisabeth Andersdotter kommunikatör och Micke som är klubb 
chef/banchef presenterade sig och verksamheten på Bollnäs GK. Mötet 
pratade om utmaningen med att hitta nya medlemmar, utvecklingen av 
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golfl<lubben. Lite justeringar pågår ute på banan och l<lubben anord 
nade för dagen Pernilla Lindberg tävling i bra väder. Mötet förde dialog 
om att hitta engagerade medlemmar till olika typer av verksamhet på 
klubben. Mötet enades om att ta fram en klubb för kontakt som kan ge 
inspiration till att skapa gott engagemang hos föräldrarna till junior 
verksamheten. 

4 Föregående protokoll 

Högbo GK, Magnus Holst har varit med på ett möte för genomförande 
och genomgång gällande miljöcertifiering. Distriktet går ut med inbju 
dan till Högbo GK i ärendet efter säsongen för att undersöka intresse. 

Mötet godkände föregående protokoll lade det till handlingarna. 

5 Ekonomi - kort redogörelse 

Staffan redogjorde för det ekonomiska läget. 

Staffan har skickat ut en ekonomiskrapport inför mötet till deltagarna 
på mötet. Kostnader för aktiviteter har inkommit med ca 40' mer än vad 
som inkommit till distriktet. Uppskattningsvis ca 100' mer i kostnader 
beräknas inkomma bla tjejsatsning, avslutning på juniortävling, profil 
kläder mm. Ekonomin är god. 

6 Från kommitteerna (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 var inte närvarande på mötet 
ii. Herr - Göran var inte närvarande på mötet. 

c. Tävling - Seniortouren rullar på som planerat. Mötet disku 
terade kort formerna för DM kommande år. Vidare diskute 
rades att många av klubbarnas kunskaper om att driva täv 
lingar behöver förbättras. Även om klubbarna själva anser 
sig ha goda kunskaper i ämnet behövs en uppfräschning. 
Mötet förde diskussion om ett eventuellt norrlandsmäster 
skap då det lyfts som en punkt ifrån ett annat distrikt. Mötet 
var eniga om att ett mästerskap i enkl form skulle kunna ge 
nomföras på lång sikt. Pär tog med sig det till ERFA-mötet. 

d. Junior - Punkten avhandlades löpande under mötet. 
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e. Utbildning - Punkten avhandlades löpande under mötet. 
f. Paragolf - Pär rapporterade att utbildning har hållits under 

senare delen av våren gällande paragolf. Mötet konstaterade 
dock att intresset för utbildningarna varit mycket svalt. 

g. Hcp - Tomas rapporterade att han kommer hantera ett 
ärende som inkommit. 

h. Juridiska - Inget nytt 

7 ERFA-mötet 

Erfa-mötet 3-4/9 - Pär redovisade det kommande fyllnadsval valbe 
redning aviserat om inför ERFA-mötet - mötet var eniga om förslaget. 

8 Golfensutveckling i nuläget i Sverige och i distriktet? 

Pär skickar ut statistik ut till styrelsen. Frågan vi bör ställa oss är om vi 
som styrelse klarar det som ställs som krav ifrån oss. 

9 Vision 50/50 - status 

Pär har fått rapport ifrån Hudiksvall GK om hur arbetet med tjejsats 
ning fungerat och hur de gått tillväga. Pär kommer även att ta med rap 
porten till ERFA-mötet. Rapporten skickas också ut till styrelsen. 

10 Övriga frågor 

a. Kommunikation -SGF kommer att ta upp detta ämne på 
ERFA-mötet. Elisabeth Andersdotter deltog i dialogen på 
mötet och resonerade vad vi skulle kunna göra för en bättre 
kommunikation utåt i klubbarna. Hon presenterade även hur 
hon jobbar med kommunikation på Bollnäs GK. 

b. Faktureringsstöd - Funktionen med hjälp ifrån SGF med 
fakturering har försvunnit. Pär kommer att ta upp denna 
fråga på ERF A-mötet, samt återkommer i ämnet på nästa 
styrelsemöte. 

11 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte sker digitalt den 19/9 18.30 -20.00. 
Därefter kallas styrelsen till den: 
18/10 kl 18.30-20.00 
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29/10 ordf möte som är ett fysiskt möte 
15/11 kl 18.30-20.00 

12 Mötets avslutande 

Pär tackade mötet för visat deltagande och avslutade mötet! 

Ordförande Sekreterare 

~PF 
Pär Lindfors Kajsa Sjölander 
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