Till Jämtland/Härjedalens Golfdistriktsförbund
Inför JHGDF:s Årsmöte 2020-11-15 får Valberedningen avge följande rapport:
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Vi citerar ur JHGDF:S stadgar

JHGDF-styrelsen består av ordförande och 4 - 8 övriga ledamöter.

JHGDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga
befattningshavare som behövs. Styrelsen skall utse kontaktperson till
valberedningen.
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Under det gångna verksamhetsåret (2020) har JHGDF:s styrelse bestått av:
Johanna Bruce (ÖFG)
Ordförande 2020
Jan Mårtensson (ÖFG)
Sekreterare 2019 - 2020
Johannes Andersson (ÖFG)
Ledamot
2019 - 2020
Björn Löjdahl (ÖFG)
Ledamot
2020 - 2021
Maria Viberg (Strömsunds GK)
Kassör
2020 – 2021
Vakans
Ledamot
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Vidare har Bertil Åström (Storsjöbygdens GK) och Niklas Liljefjäll (Strömsunds GK)
varit revisorer. Jon Wagenius (Funäsfjällens GK), Fredrik Jonsson (Strömsunds GK)
och Joakim Åberg (Sandnäsets GK) har utgjort valberedning
Mandattiden för samtliga här nämnda har varit 1 år.
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Av de förtroendevalda, vars mandatperiod utlöper vid höstmötet 2020-11-15 har
Johanna Bruce och Johannes Andersson undanbett sig omval, medan samtliga
övriga förklarat sig villiga anta ny kandidatur.
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Antal ledamöter i styrelsen. Valberedningen föreslår att styrelsen för 2021 skall
bestå av 4 ledamöter plus ordförande. Lika med 5 inalles.
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Valberedningens förslag till vallista vid Årsmöte 15/11 2020 är som följer:
 Ordförande på 1 år:
Thomas Jonsson
(Funäsfj Gk)
 Styrelsedamot på 2 år:
Jan Mårtensson, Omval
(ÖFG)
 Styrelsedamot på 2 år:
Peter ”Rulle” Malmkvist, Nyval (Åre Gk)
Pågående mandat till och med 2021:
 Björn Löjdahl
(ÖFG)
 Maria Viberg
(Strömsunds GK)



Revisor på 1 år:
Revisor på 1 år:

Bertil Åström
Niklas Liljefjäll

(Storsjöbygdens GK)
(Strömsunds GK)

Valberedningen vill med denna styrelse påpeka att vår, klubbarnas,
förväntningar på kommande JHGDF styrelse behöver minskas. Den kommer att
behöva anpassas till vad som hinns med och vad som är prioriterat av oss
klubbar och SGF.
Den punkt där vi klubbar behöver ta större ansvar på är juniorerna och
satsningen på dem. På våra ordförandemöten pratar vi ofta om att vi ställer upp
om JHGDF styrelsen kallar/ber om hjälp och detta blir nu en realitet. Denna
realitet vill valberedningen diskutera på stundande Höstmöte.
Valet av Peter ”Rulle” Malmkvist i styrelsen har syftet att vi i valberedningen vill
lyfta den gemensamma portal till golfen i distriktet vi beslutade om för många år
sedan, jhgolf.se. Har vi i distriktet en gemensam portal så ska den utvecklas för
att klubbarna och distriktet ska hänga med i kampen om nya golfare,
medlemmar och greenfeegäster.
Från valberedningen finns en önskan om att vi börjar titta på Golfen ur ett
miljöperspektiv. Valberedningen är intresserad av att knyta upp Johanna Bruce i
dessa frågor, under förutsättning att även styrelsen tycker att det är en bra idé.
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Enligt tidigare beslut ska valberedningen bemannas genom ett rullande schema.
Inför 2021 är det Sandnäset (sammankallande), Åre och Hede-Vemdalen som
utgör valberedning. Uppdraget är kopplat till ordföranderollen i klubben om
inte annat beslutas av JHGDFs höstmöte, på initiativ från respektive klubb.

