Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

VÅRMÖTE 2016
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund
Plats: Clarion Hotel Grand, Östersund
Datum: 2 mars 2016
Tid: 15.30 – 17.00
Närvarande: 20 pers
§1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Ordförande Johanna Bruce hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Fullmaktsgranskning genomfördes och röstlängden fastställdes enligt följande:
Jon Wagenius
Stig Holm
Sören Andersson
Anders Edholm
Maj-Britt Jönsson
Fredrik Jonsson
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
Peter Berg valdes till ordförande och Johanna Bruce till sekreterare.
§5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordförande
skall justera mötesprotokollet
Anders Edholm, Sandnäsets GK och Maj-Britt Jönsson, Storsjöbygdens GK
valdes.
§6 JHGD-styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste
verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för 2015 föredrogs av Björn Wibom och årsbokslutet
av Ove Fahlén.
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§7 Revisorernas berättelse angående JHGDF- styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordföranden.
§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 Johanna Bruce redovisade kortfattat de underlag som ska
behandlas på Förbundsmötet i april.
Proposition nr 1
Ändring i mallstadgar för/om GDF
Beslutades att följa FS förslag.
§11 Val av två ombud till SGF:s förbundsmöte samt suppleanter
Mötet valde Johanna Bruce och Rebecka Nordenman som ombud till FM.
§12 Val av ombud till JHIF- och SISU:s årsmöten samt suppleant
Mötet valde Joakim Åberg som ombud till JHIF/SISU.
§13 Fyllnadsval av valberedning
Mötet valde Mats Widén som medlem i valberedningen.
§14 Behandling av JHGDF-styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
avseende distriktets verksamhet
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
§15 Övriga frågor och utmärkelser
- Johanna Bruce informerade om planerna för uppdraget att ordna ett 25årsjubileum inom distriktet. Mötet beslutade att arrangemanget ska genomföras i samarbete med Klövsjö-Vemdalens GK, att styrelsen disponerar en
budget på 25 000kr för detta (årets resultat får belastas med max -25tkr) samt
efter handuppräckning (6-1) att arrangemanget ska genomföras den 18/6 2016.
- Utmärkelser enligt SGF:s ranking 2015 delades ut till Therese Nerpin ÖFG, via
pappa Stefan (Bästa dam och Bästa damjunior), Per-Ola Gradin KlövsjöVemdalen (Bästa herr och Bästa herrjunior) samt till Östersund-Frösö
golfklubb (Bästa klubb).
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- Björn Wibom, Ove Fahlén och Birger Mangs avtackades med golfbollar och
presentkort efter deras arbete inom JHGDF-styrelsen.
- Ove Fahlén och Birger Mangs uppmärksammades även med guldmärket för
sina djupa och långvariga engagemang i golfdistriktet. (Policy för utmärkelsen
finns på http://www.jhgolf.se/jh-golfdistrikt/utmarkelser/ ).
§16 Mötets avslutande
Peter Berg tackade för ett bra möte och avslutade mötet.
Dag som ovan

………………………………..
Peter Berg
Ordförande

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

………………………………..
Anders Edholm
Protokolljusterare

……………………………………
Maj-Britt Jönsson
Protokolljusterare
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