PROTOKOLL HÖSTMÖTE JÄMTLAND HÄRJEDALEN GOLFDISTRIKTFÖRBUND
PLATS:
Clarion hotell, Östersund
DATUM och TID:
2017-11-19, klockan 16:30
NÄRVARANDE:
25 stycken
1.

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av
den av FS upprättade röstlängden
Fullmaktsgranskning genomfördes och röstlängden fastställdes enligt
följande:
- Michael Helander
Storsjöbygdens GK
- Magnus Åsell
Östersund-Frösö GK
- Anders Edholm
Sandnäset GK
- Lennart Öhgren
Rossön GK
- Per Palage
Hede-Vemdalen GK
- Jon Wagenius
Funäsfjällen GK
Klövsjö-Vemdalen GK
- Fredrik Jonsson
Strömsunds GK
- Daniel Larsson
Åre GK
Norderön GK
Sveg GK

2.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet fastslog att tidpunkten vara behörigen utlyst enligt stadgarna.

3.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslista enligt förslag fastställdes.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes: Johanna Bruce
Till sekreterare för mötet valdes: Maria Viberg

5.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet
Till protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska
justera mötesprotokollet valdes: Anders Edholm, Magnus Åsell

6.

Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret
Årsavgift, verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår gicks
igenom och fastställdes enligt förslag.

7.

Fastställande av antalet ledamöter i JHGDF-styrelsen
Beslut enligt förslag om antalet ledamöter i styrelsen; 7 stycken.

8.

Val av

a.

ordförande för en tid av ett år: omval Johanna Bruce

b. ledamöter i styrelsen för en tid av två år:
omval Mari Johansson, Östersunds Frösö GK
omval Björn Löjdahl, Östersund Frösö GK
omval Maria Viberg, Strömsunds GK
ledamöter i styrelsen för en tid av ett år:
omval Sara Talling, Storsjöbygdens GK
fyllnadsval Jan Mårtensson, Östersunds Frösö GK
fyllnadsval Carl Lago-Lengqvist, Åre GK
c.

en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år:
omval revisor Bertil Åström, Storsjöbygdens GK
omval revisorssuppleant Stig Lanner, Storsjöbygdens GK

d. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år:
omval Mats Widén, Funäsfjällens GK sammankallande
omval Fredrik Jonsson, Strömsunds GK
vakant (fyllnadsval i samband med vårmötet, baserat på nomineringar
från Östersundsområdet)
9.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende
distriktets verksamhet
Inga motioner hade inkommit.

10.





Övriga frågor (information och diskussion)

Uppdraget att marknadsföra Golfens dag bygger på att minst 6 klubbar anmält sig
som arrangörer senast i samband med vårmötet och att vårmötet antar den plan
som styrelsen föreslår.
JHGDFs arkiv; handlingar kommer att samlas i föreningsarkivet
Information om SGFs valberedning
Information om val av JHGDFs ombud till SGFs förbundsmötet 21-22 april

____________________
Johanna Bruce
Ordförande

____________________
Maria Viberg
Sekreterare

____________________
Anders Edholm
Justerare

____________________
Magnus Åsell
Justerare

