Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

HÖSTMÖTE 2014
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund
Plats: Kungsgården, Frösön
Datum: 25 oktober 2014
Närvarande: 26

§1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Ordförande Björn Wibom hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Fullmaktsgranskning genomfördes och röstlängden fastställdes enligt följande:
Thomas Jonsson
Funäsdalsfjällens GK
Stefan Widenström
Klövsjö-Vemdalens GK
Håkan Olsson
Sandnäsets GK
Maude Hjelte
Hede-Vemdalens GK
Jörgen Henriksson
Storsjöbygdens GK
Svegs GK
Rebecka Nordenman
Östersund-Frösö GK
Sören Andersson
Rossön GK
Kenneth Olsson
Norderön GK
Fredrik Jonsson
Strömsunds GK
Martin Sahlberg
Åre GK
§2 Mötets behöriga utlysande
Mötet fastslogs vara utlyst enligt stadgarna.
§3 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes av mötet.
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Björn Wibom valdes till ordförande och Reidun Åkerström valdes till
sekreterare.
§5 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall
justera mötesprotokollet
Martin Sahlberg, Åre GK, och Jörgen Henriksson, SBGK, valdes.
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§6 Fastställande av årsavgift samt budget och verksamhetsplan för 2015
Planen hade tidigare diskuterats på planeringsmötet.
Mötet beslutade att fastställa föreslagen verksamhetsplan 2015.
Beslutades efter kortare diskussion och rösträkning, fem ja, fyra nej och en
nerlagd, att fastställa årsavgiften till 12 kr och budget för 2015 enligt styrelsens
förslag.
§7 Fastställande av antal ledamöter i JHGDF-styrelsen
Ledamöter under 2014 har varit sju stycken förutom ordförande. Enligt
stadgarna kan antalet ledamöter vara 6-8. Inget beslut angående antal ledamöter.
§8 A: Val av ordförande för 1 år
Valberedningens förslag: Björn Wibom
Beslutades att välja Björn Wibom.
B a: Val av styrelseledamöter för 2 år
Valberedningens förslag:
Staffan Carlsson Funäsdalsfjällens GK Omval
Joakim Åberg
Sandnäset GK
Nyval
Karin Fabricius Sveg GK
Nyval
Beslutades att välja ovanstående.
Ove Fahlén
Östersund Frösö GK
Jerker Svensson Östersund Frösö GK
Birger Mangs
Östersund Frösö GK

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar

C: Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
Valberedningens förslag:
Revisor: Stig Lanner, Storsjöbygdens GK
Nyval
Revisorsuppleant: Einar Alke, Norderöns GK
Omval
Beslutades att välja ovanstående.
D: Val av valberedning för 1 år
Ordförande konstaterade att något förslag till bemanning av valberedning inte
fanns och att han fattade det som att nuvarande representanter avgår. Han
redovisade funderingar hur lösa bemanningen framledes och påminde om att vi
tidigare hade en beredning bestående av några klubbordföranden och att detta
fungerat bra. Han nämnde också att det var kutym att äldste ordföranden blev
beredningens ordförande. Därefter vidtog diskussion. Några ordföranden
föreslog att klubbarna skulle få “riktade” uppgifter till bemanning av
distriktsstyrelsen så att kompetenskravet tillgodosågs liksom spridningen av
klubbrepresentation i densamma. Ett sådant arbetssätt skulle också förenkla och
effektivisera den formella valberedningens uppgift. Beslutades att
distriktsstyrelsen funderar över lämplig metod för bemanning av ordföranden i
valberedning utgående från detta föreslagna arbetssätt och får återkomma till
årsmötet med förslag”.
Ove Fahlén är styrelsens representant att biträda valberedningen.
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§9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende
distriktets verksamhet
Inga motioner hade inkommit.
§10 Övriga frågor (information och diskussion)
Mediabevakningen diskuterades. Inga beslut.
§11 Mötets avslutande
Ordförande tackade för förtroendet och för ett bra möte.

………………………………..
Björn Wibom
Ordförande

……………………………………
Reidun Åkerström
Sekreterare

………………………………..
Martin Sahlberg
Protokolljusterare

……………………………………
Jörgen Henriksson
Protokolljusterare
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