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Styrelsemöte 3
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund
Datum: 2018-04-24 Tid: 17.30 - 19.30
Närvarande: Johanna Bruce, Maria Viberg, Björn Löjdahl, Jan Mårtensson, Carl Lago-Lengqvist,
och Mari Johansson
§ 23

Mötets öppnade
Ordförande förklarar mötet för öppnat.

§ 24

Protokolljusterare
Jämte ordförande att justera dagens protokoll gör Björn.

§ 25

Föregående protokoll, 180227 och protokollsuppföljning
Underlag: http://www.jhgolf.se/styrelsen/ - Björn publicerar.

§ 26

Fastställande av dagordning

§ 27

Uppföljning efter vårmötet, 2018-03-18
- Sekreterarrollen är ”obesatt”. Janne tar ansvar för rollen, i samarbete med
Johanna. Främst avseende definiering av rollen och fördelningen mellan Johanna
o Janne.
- Valberedningsseminarium. Utifrån Peters, SISU, dragning av deras möjligheter
att stötta föreningar/klubbar i utbildning av, och vikten av en väl fungerande
valberedningsprocess, tar Janne kontakt med Lena Jönsson på SISU, för mer
detaljerade former och omfattning av ett seminarium. Rapport vid kommande
styrelsemöte.

§ 28

Ekonomi
Resonemang fördes kring vilken status som gäller Svegs GK, och det ev
intäktsbortfall det kan komma att innebära för JHGDF. Mia ringer Niklas Quarnå och
stämmer av situationen för klubben, när nu banan inte längre är tillgänglig.
Till kommande resultatredovisning kompletterar Mia rapporten med budgetsiffrorna,
Mia återkommer med detta nästa möte, 29/5.

§ 29

Återkoppling JHIF/SISU:s årsmöte
Janne deltog vid årsmötet 17/4. Inga direkt akuta frågor som rör golf, eller distriktet.
Noterbart att Ulrika Hellström, ÖFG, valts in i JHIF. Utöver de idrottstrategiska sk.
Resorna med utgångspunkt mot 2025, är också frågan om att slå ihop JHIF och SISU
till en juridisk person med processtart 2019, högaktuell. Ny distriktsidrottschef
presenterade sig också, Matt Richardson. Han tillträder 20180601.

§ 30

Återkoppling Förbundsmötet
Johanna och Mari deltog vid FB 22 – 23/4. Samtliga förslag/propositioner från
Förbundsstyrelsen, bifölls. Resonemang fördes kring 3:e partsprofilering och därmed
strategisk utveckling, utifrån nya reglerna om friskvård. Nytt juniorpris, Göran
Zachrisson, 1 tjej+1 kille 20 tkr/person. I ”lobbyn” informerades om bankonsulenten
och introduktionsutbildningen för banpersonal.

§ 31

Status GL1-utbildning
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Johanna har skickat ut påminnelse till klubbarna inför utbildningen, ungdomsledare
19/5 på ÖFG, då det varit lite trögt att få anmälningar från klubbarna. Minimiantalet
är satt till 8, men det finns gott hopp att det blir 15-20 deltagare i slutänden. Allt
faktureras från ÖFG, inkl lunchen, ca 250:-/person. JHGDF erhåller sedan bidrag från
SGF på 300:-/person. Ulrika Jorsell från SGF håller i utbildningen, Janne
representerar distriktet.
§ 32

Status övriga juniorfrågor
Juniorläger 5-6/6 på Storsjöbygden. Egenavgift 200:-/per person, ca 200:-/person
faktureras JHGDF. Mari deltar från distriktet, plus representant från SbGK.
Förhoppningen är att 25 juniorer deltar. Det blir också ett läger i höst på HedeVemdalen.

§ 33

Status introduktionskort – ideella
Björn redogjorde för att, guldmärken, JHGDF, Åre, Hede-Vemdalen, Funäsfjällen,
och snart Sandnäset, är klara och inlagda.

§ 34

Status Golfens dag 26/5
Calle redogjorde för arbetet att med stöd av bidrag från SGF ta fram en annons, för
publicering 19/5 via Mittmedia (ÖP&LT). Klubbarnas detaljinformation om sina
lokala aktiviteter ska vara Calle tillhanda senast 7/5, deadline hos Mittmedia är 15/5.
Föreliggande offert för A3 format är 10 – 15 tkr. Calle mailar offerten till Mia. Åre
SbGK och ÖFG samarrangerar på Arenan, i samband med ÖFK:s hemmamatch mot
Häcken. Funäsfjällen, Sandnäset, Rossön, Strömsund, Norderön har egna aktiviteter
lokalt. Klövsjö, Sveg (?), Hede-Vemdalen avvaktar något för aktiviteter bl a
tillsammans med skolan. Pressmeddelande skickas till Radio Jämtland.

§ 35

Ny bankonsulent – Håkan Blusi
Tillträder i början av maj. Säsongsintroduktion 4/6, på ÖFG, där ”Bobban” pratar
med Jocke på ÖFG. Calle håller koll, skickar ut program och deltar. Inga kostnader
för JHGDF.

§ 36

Övriga frågor
- Best Ladies, fastställdes nytt datum till 18-19/8 ÖFG, utifrån klubbens förfrågan
om att flytta speldatum (istf 1-2/9)
- Z-touren. Björn har tittat på tävlingsreglerna, dock bestämdes att vi avvaktar till
Ordförandeklubban i september, där vi tar upp frågan – och i förekommande fall
tar upp Z-touren som en del i 2019-års verksamhetsplan.
- Johanna tar fram förslag på mötesdatum i augusti + oktober

§ 37

Kommande möten
29/5, 17.30 styrelsemöte (distans/skype), vision 50/50. Lena Lindström
klubbrådgivare SGF, deltar
Ordförandeklubban 15 – 16/9
Höstmöte 18/11

§ 38

Mötets avslutande

Vid protokollet
Jan Mårtensson

Johanna Bruce, ordf JHGDF
Björn Löjdahl, protokollsjusterar
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