
- Gästrike- Hälsinge 

Gästrike- Hälsinge golfdistrikt 

2023-01-20 MÖTESPROTOKOLL 

Protokoll ordinarie styrelsemöte 

2023-01-04, teams 

Deltagare: 

Pär Lindfors, ordf 

Kajsa Sjölander, sekreterare 

Margareta Pantzare, ledamot 

Jean-Pierre Lindgren, ledamot 

Tomas Fröjd, vice ordf ledamot 

Jan Tegner, valberedning 

Göran Svedberg, ledamot 

Pia Borg, valberedning 

Kopiemottagare: 

Staffan Strid, kassör ledamot 

Kjell-Åke Nilsson revisor 

Joakim Nerlund, suppleant 

Joakim Gullqvist, suppleant 

Bengt Jonsson, valberedning 

1 Mötets öppnande 

Pär hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

2 Beredning av handlingar inför årsmöte 
Pär redogjorde vad han och Staffan gjort sedan fg styrelsemöte. Inga 

invändningar har inkommit på det handlingar som skickats ut innan 

jul. Till styrelsen för påsyn. Alla handlingar ska skickas ut till mötesdel 

tagarna senast två veckor innan mötet och kallelse min 45 dagar innan 

för att årsmötet ska vara rätt utlyst. Kallelse går därmed ut inom kort 

då Pär ska på semester i 4veckor. 

Kajsa hjälper till att kika på kallelsen. 
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Mötet planeras på Best western i Söderhamn den 22/3 kl 18 till ca 
19.15. Med servering av mat från 17.15. Efter årsmötet kommer att kort 
konstituerande möte att hållas med den nya styrelsen. 

3 Avstämningsmöte med styrelsen innan årsmötet 

Mötet bestämde att ta ett nytt kort avstämningsmöte innan årsmötet 
den 27/2 18.30 Kajsa skickar ut teamskallelse till styrelsen under mö 
tet. På det mötet ska handlingarna fastslås. 

4 Tävlingsprogrammet 2023 

Tävlingsprogrammet är inte helt klart ännu. Pär vill publicera det på 
webben. Mötet bestämmer att lägga ut det och att låta datum inkomma 
vart efter det blir klart istället för att vänta på att publicera programmet 
på webben. Tomas och Kajsa ordnar det. 

5 Valberedningens arbete 

Valberedningen berättade kort om deras arbete. Samtliga i styrelsen har 
blivit kontaktade och arbete pågår för att ta fram ett bra underlag till 
årsmötet. 

6 Kort om utbildning 

Joakim Nerlund närvarande inte på mötet. Pär berättade att regel 
grund-utbildning planeras för våren 2023. Johan Hillblom kommer 
sannolikt att bli involverad för att genomföra utbildningen. 

Pär har skickat ut förfrågan till samtliga klubbar i distriktet för att un 
dersöka utbildnings behovet. Det har vart svårt att få in svar ifrån alla. I 
vanlig ordning behövs påstötning om svar. Hassela och Bollnäs har inte 
svarat alls. Resultatet är att visst behov finns. 

Många klubbars frågor kretsar just nu om ekonomi och förutsättningar 
att klara verksamheten under inflationen. 

7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes 

8 Mötets avslutande 

Pär tackade mötet för visat deltagande och avslutade mötet! 
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Ordförande Sekreterare 

Pär Lindfors Kajsa Sjölander 
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