Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

VÅRMÖTE 2015
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund
Plats: Clarion Hotel Grand, Östersund
Datum: 22 mars 2015
Tid: 16.00 – 18.00
Närvarande: ca 40 pers
§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:
Jon Wagenius
Britt Odén
Kenneth Olsson
Sören Andersson
Anders Edholm
Agnetha Bäckman
Fredrik Jonsson
Karin Fabricius
Jahn Theli
Rebecka Nordenman

Funäsfjällen Golf
Hede-Vemdalens GK
Klövsjö-Vemdalens GK
Norderöns GK
Rossöns GK
Sandnäsets GK
Storsjöbygdens GK
Strömsunds GK
Svegs GK
Åre GK
Östersund-Frösö GK

§2 Mötets behöriga utlysande
Mötet fastslogs vara utlyst enligt stadgarna.
§3 Fastställande av föredragningslista
Mötet godkände föredragningslistan.
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Erik Åkerlund valdes till ordförande och Johanna Bruce till sekreterare.
§5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordförande
skall justera mötesprotokollet
Sören Andersson, Rossöns GK och Fredrik Jonsson, Strömsunds GK, valdes.
§6 JHGD-styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste
verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för 2014 föredrogs av Björn Wibom och årsbokslutet
av Ove Fahlén. Johanna Bruce redovisade statistik om hemsidan (jhgolf.se).
Jerker Svensson informerade om att ungdomslägret ställdes in p g a för få
anmälda.
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§7 Revisorernas berättelse angående JHGDF- styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Revisionsberättelsen drogs muntligt av nuvarande kassören.
§8 Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition
av överskott respektive underskott enligt den fastställda balansräkningen.
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen i befintligt skick.
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag.
§10 Rapport om till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid inkomna
motioner samt övriga FM-frågor
Styrelsens ordförande Björn Wibom redogjorde för de propositioner och
motioner som som skall behandlas på Förbundsmötet 2015 (underlag är
tillgängliga på http://golf.se/SGF/Om-SGF/Moten/ ).
Proposition nr 1
Ny avläsningsperiod
Beslutades att följa FS förslag.
Proposition nr 2
Återkalla valbarhet
Beslutades att följa FS förslag.
Proposition nr 3
Stadgeändringar
Beslutades att följa FS förslag.
Motion 1 från Funäsfjällen Golf
Klubbhistoriska arkiv
Beslutades att tillstyrka motionen.
(Funäsfjällen uttryckte en stor eloge till Björn Wibom som aktivt verkat för ett
bifall i sina kontakter med golf-Sverige.)
Motion 2 från Furudals Bruks GK
Översyn av SGF:s kostnader och verksamhet
Beslutades att följa FS förslag.
Motion 3 från Hallands GDF
Utökat antal verksamhetsrevisorer
Beslutades att följa FS förslag.
Motion 4 från Örestads GK
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Avgifter för juniorer
Beslutades att följa FS förslag.
Motion 5 från Lycke GK
Framtidens betalningsmodell
Beslutades att följa FS förslag.
§11 Val av två ombud till SGF:s förbundsmöte samt suppleanter
Mötets uppdrog åt styrelsen att utse ombud och suppleanter.
§12 Val av ombud till JHIF- och SISU:s årsmöten samt suppleant
Mötets uppdrog åt styrelsen att utse ombud och suppleant.
§13 Fyllnadsval av styrelsemedlemmar i JHGDF
Valberedningens ordförande Bertil Åström informerade om att val av styrelsemedlemmar normalt sett sker under höstmötet, men att det nu finns ett behov av
att utöka styrelsen genom ett fyllnadsval. Valberedningen föreslog att Johanna
Bruce skulle väljas in i styrelsen för en period av två år (fram till höstmötet
2016). Beslutades att följa valberedningens förslag.
§14 Behandling av JHGDF-styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
avseende distriktets verksamhet
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 fastställdes efter en kort
diskussion om JHGDF:s uppdrag och mål.
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
§15 Övriga frågor och information
- Ove Fahlén informerade om planerad utbildning (TLR-intro) på Norderön.
Styrelsen återkommer med en inbjudan.
- Gunnar Berg uppmärksammades med silvermärket för sitt djupa och långvariga
engagemang i golfdistriktet och Björn Wibom uppmärksammades med
guldmärket. http://www.jhgolf.se/jh-golfdistrikt/utmarkelser/
- Utmärkelser enligt SGF:s ranking 2014 delades ut till Therese Nerpin ÖFG
(Bästa dam och Bästa damjunior), Johan Sandin ÖFG (Bästa herr och Bästa
herrjunior) samt till Östersund-Frösö golfklubb (Bästa klubb)
- Reidun Åkerström, Agnetha Bäckman och Emelie Jibor avtackades med
golfbollar och presentkort efter deras arbete inom JHGDF-styrelsen.
- Anders Byström, Catharina Törngren och Eva Eriksson avtackades för deras
insatser som revisor respektive i valberedningen.
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§17 Mötets avslutande
Erik Åkerlund tackade för ett bra möte och avslutade mötet.
Dag som ovan

………………………………..
Erik Åkerlund
Ordförande

……………………………………
Johanna Bruce
Sekreterare

………………………………..
Sören Andersson
Protokolljusterare

……………………………………
Fredrik Jonsson
Protokolljusterare
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