
Gästrike-Hälsinge 

Gästrike- Hälsinge golfdistrikt 

2022-10-13 STYRELSEPROTOKOLL 

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 

2022-09-19, Teams 

Deltagare: 

Pär Lindfors, ordf 

Tomas Fröjd, ledamot 

Kajsa Sjölander, ledamot 

Jean-Pierre Lindgren, ledamot 

Göran Svedberg, ledamot 

Margareta Pantzare, ledamot 

Joakim Nerlund, suppleant 

Joakim Söder berg/ Gullqvist, sup 
pleant 

Kopiemottagare: 

Bi>Fen 81red-aepg, lederaet 

Staffan Strid, ledamot 

·Mttrgtt11et:tt Pttn.-1::z:ttre, lecittm:et 

Jottkim Nel'ltm:ci, supplee0t 

'tl0ftiEHH: 8ädemet1g, sappleae.t 

Tommy Johansson, juniorkom 
mitten 

Bengt Jonsson, valberedning 

Pia Borg, valberedning 

Jan Tegner, valberedning 

Kjell-Åke Nilsson revisor 

1 Mötets öppnande 

Pär hälsade alla välkomna och presenterade alla deltagare på mötet 

2 Inloggning och kort rapport ifrån varje deltagare om läget i 
kubbarna. 

3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes av mötet med ett tillägg om hemsidan. 

4 Föregående protokoll 

C/0 LINDFORS 
HOLMUDDSVÄGEN15 
805 95 GÄVLE 

GÄSTRIKE-HÄLSINGE GDF 
C/0 PÄR LINDFORS 

TEL 070 8624419 wyvvv.GASTRIKEHALSINGEGOLF / .' 
FORBUND.WORLDPRESS.COM j 



Gästrike- Hälsinge 

Mötet godkände föregående protokoll lade det till handlingarna. 

5 Ekonomi - kort redogörelse 

Ekonomin är god - Staffan medverkade inte på mötet men hade lämnat 
rapport innan mötet. 

6 Från kommitteerna (kortfattad avrapportering); 
a. Domare 

Joakim rapporterar att läget är uk, verksamheten rullar på. :.!~t 

skickas på förbundsutbildningen som kommer i höst. Joakim har 
planer på att det kommer bli en utbildning för klubbdomare och 
distriktsdomare under hösten. ERF A-mötet resonerade om beho 
vet av nya nomare. 

b. Senior- 
i. Dam - En tävling mer i år, med fler deltagande i år. Men 

fler och fler spelar R-klass. Rep-gränsen kommer att hö 
jas till nästa år. Man har skickat ut en enkät med frågor 
om hur det fungerar. 
Hudiksvall tog hem segern för 7e året i rad. Inte så 
många nya deltagare. De flesta som deltar är äldre. 

n. Herr - den sista tävlingen för Å-klassen är avklarad. B 
klassen måste begränsas även för herrar. Funderingar 
om att slå ihop dam och herr A-klass på samma dag. 
Tävlingarna harfungeratväl. På ERFA-mötet gjordes en 
inventering om hur sammanslagning fungerat ute i ian 
det. Pär har skickat ut frågor till respektive ansvariga. 

c. Tävling 
Tomas hade inget att rapportera. TK-möte kommer att ske sam 
tidigt under dagen för ordförandemötet. Formen för Divi disku 
teras. Skulle DM kunna förläggas tillsammans medA-klasstäv 
ling. Distriktet har svarat på enkät gällande tävlingsspel och ev. 
arvoden i distriktet som utsänts styrelsen, se pkt Erfa-mötet ne 
dan 

d. Junior 
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Pär rapporterade om finalspelet som arrangerade i Högbo GK 

under söndagen. 43.stunga.deltagande,. 
TjPjP.rn::i har foift tv!t Hi1?pr SP.n::ist ,foltog 1Rst varav tv~ ifrnn ,l::i 

larnas distrikt. Några nya rekryteringar till kommitten är på in 

gång för att vara fler som kan ta hand om våra yngre spelare. 

4 pojkar och 4 tjejer fär åka till superramp. Pär föreslog att vi 

berg-stipendiet till tjejer. Beslut om det sker på senare styrelse 

möte. 

Pär har bokat boende på Högbo GK i maj och två tillfällen i sep 
tember för att kunna genomföra en läger /finalspel. Till detta en 

eller flera läger på Bollnäs GK för våra juniorer. 

e. Utbildning 

Tävlingsledning, regel-grund är genomförda. Paragolf och le 

darutbildning har haft svalt intresse. GL:! utb har blivit inställd 

pga för få intresserade. Ev kommer en GL1 för PRO att genom 

föras under sen hösten. 

f. Paragolf 

Paragoifdagen genomfördes i maj med många deltagande i de 

olika aktiviteterna ca 45ersoner, men med ett svalt intresse att 

delta i utbildningen från vårt egna distrikts klubbar. Endast 

Gävle GK och Hofors GK deltog. Gävle hade också planerat ge 
nomföra Stensson-dagen. Den blev dock inställd då det var för 

få anmälda. 

g. Hcp 

En justering har skett på en individ. 

h. Juridiska 

Inget nytt 

7 Rapport ifrån ERF A-mötet 3-4/9 
1. Förslag nya mallstadgar för golfklubbar - förbundet gick ige 

nom det under ERFA-mötet. Dessa är just nu ute på remiss. 

Beslut om dessa sker i oktober hos förbundet. 

_____________ ); 
GÄSTRIKE-HÄLSINGE GDF TEL 070 8624419 WWW.GASTRIKEHALSINGEGOL ,P 
C/O PÄR LINDFORS FFÖRBUND.WORLDPRESS.COM :.}) 

C/O LINDFORS 
HOLMUDDSVÄGEN15 
805 95 GÄVLE 
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ii. Tjejsatsning - Pär beskrev på mötet hur det ser ut hos oss. Det 

är inte lätt att hitta dessa tjejer. Det fördes en dialog om detta 
.och man knn~t.at('N\ra> att AAmma p~m finn~ i ru-la lan<lPt _ 

m. Förslag norrlandsmästerskap - mötet förde en dialog om möj 

ligheten. Tomas har funderat på hur realistisk detta skulle 

vara. Vårt distrikt föreslår- att börja med en Opentävling för 

iv. Faktureringsstöd - Distriktet framförde en synpunkt från 

Gävle GK om att faktureringsstöd via GIT försvinner i novem 

ber och att det både blir besvärligt och kostsamt för golfl<lub 

barna. Vid mötet hänsköts frågan till SGF tjänstemän på om 

rådet. Redan samma vecka kom svar och lösning med utbild 

ning för fortsatt hantering. 

v. Fyllnadsvalet i valberedningen förffirbundsstyrelsen - gick 
igenom på mötet utan problem. Det finns ett behov av en ny 

kandidat som ska representera norrland till april 2023. Här 

måste vi alla hjälpas åt för nominering. 

vi. GDF Bohuslån-Dal vift kartlägga hur-distrikten arrangerar se 
riespel och hur de arbetar med arvoden medlemsavgifter GDF. 

Det skiljer sig mellan distrikten och vi behöver hålla samman. 

Enkät utsändes alla distrikt efter mötet, vilken vi redan besva 

rat och delgivits styrelsen. 

8 Vision 50/50 - status 
Kort rapport ifrån Hudiksvall GK. Kicki ska komma på höstmötet och 

redovisa hur läget är. Pärsikiclrar-u:t nmer.fillet till styrelsen. 

9 Höstmötet 29/10 - hur ska agendan se ut 
Förslag på att Tony el Ulrica som kan få en timme att presentera något 

de vill lyfta. 
Mötet lyfte vad vi själva vill lyfta fram? 

Det är få klubbar som nyttjar de ledarutbildningar som erbjuds? 

Kommunikation mellan distrikt och klubbar, hur fungerar det idag? 

Seniorgolfen; hur fungerar den idag? 

Utveckla tävlingsspelandet/utbyten? 
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Vi beslutar om innehållet på styrelsemötet 18/10. 

10 övriga frågor 
a. Mall hemsida Iträn Stockholms distrikt 

Denna fråga kom upp på ERFA-mötet. Generellt har de flesta 
distrikt problemet med att ha sidan levande. Joakim 
Gullqvist kommer att hjälpa till med att kika på facebooksi 
dan. 

11 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte sker digitalt den 18/10 kl 18.30-20.00 

12 Mötets avslutande 

Pär tackade mötet för visat deltagande och avslutade mötet! 

Ordförande Sekreterare 

Kajsa Sjölander 
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