Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund
Vårmöte 2019
Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund
Plats: Hotell Östersund, Östersund
Datum: 2019-03-24
Tid: 15.30
Närvarande: 23 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
Joakim Åberg
Sandnäset GK
Lennart Öhgren
Rossöns GK
Hede-Vemdalen GK
Mats Widén
Funäsfjällens GK
Klövsjö-Vemdalen GK
Fredrik Jonsson
Strömsunds GK
Daniel Larsson
Åre GK
Sven-Åke Karlsson
Norderöns GK
Svegs GK

§2

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet fastslogs vara utlyst på korrekt sätt enligt stadgarna.

§3

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslista enligt förslag fastställdes.

§4

Val av ordförande och sekreterare till mötet
Till ordförande för mötet valdes Johanna Bruce.
Till sekreterare för mötet valdes Jan Mårtensson.

§5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande
skall justera mötesprotokollet
Till protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet valdes: Joakim Åberg (Sandnäsets GK) och Fredrik
Jonsson (Strömsunds GK)
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§6

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste
verksamhets och räkenskapsåret
Johanna Bruce föredrog verksamhetsberättelse samt årsbokslut för senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.

§7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning, föredrogs. Revisorernas
förslag till vårmötet är att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§8

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om disposition
av överskott respektive underskott enligt den fastställda balansräkningen.
Balans- och resultaträkning fastställdes av vårmötet liksom disposition av
överskott 121.048:-, balanseras, för den fastställda balansräkningen.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för JHGDF-styrelsen för den tid revisionen
avser
Vårmötet beviljar JHGDF-styrelsen ansvarsfrihet för den tid, 2018010120181231, revisionen avser.

§ 10

Rapport om till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid
inkomna motioner samt övriga FM-frågor
Johanna Bruce föredrog information inför förbundsmötet.
- Förbundsstyrelsens (FS) förslag till ekonomisk ram 2020 och
medlemsavgifter 2020.
- FS förslag Riktlinjer verksamhetsrevision
- Proposition Nytt regelverk för grönt kort
- Motion från Värmlands GDF om avgiftssystemet
- Årsredovisningar, Verksamhetsrevisorernas rapport
- Ny FS styrelseledamot Birgitta Wilhelmsson, samt omval av övriga
styrelseledamöter och verksamhetsrevisor
Vårmötet stödjer samtliga punkter.

§11

Beslut om val av ombud och suppleanter till SGF:s FM
Förslag till två ombud till SGFs förbundsmöte. Förslag är att ordförande för
JHGDF Johanna Bruce representerar distriktet vid SGFs förbundsmöte.
Ombud nummer två utses inom JHGDF:s styrelse, då mötet saknar förslag
på ombud.
Beslut att Johanna Bruce och Mari Johansson representerar distriktet vid
SGFs förbundsmöte.

§ 12

Beslut om val av ombud till JHIF/SISU-möte
Mari Johansson representerade JHGDF vid årsstämman 2019-03-21.
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§ 13

Beslut om fyllnadsval av
- Ledamot i styrelsen för 2019
bordlades
Beslut enligt förslag.

§14

Behandling av JHGDF-styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner avseende distriktets verksamhet
- Best ladies 2019, Storsjöbygdens GK
Vårmötet beslutade följa styrelsens förslag att flytta tävlingen till 7-8/9 samt att
arrangerande klubb beslutar om tävlingsgreenfee (som högst distriktsgreenfee).

§15

Övriga frågor
Ordförandeklubban (13)14-15/9
Spelplatsen är Storsjöbygdens GK.
Baserat på kontinuerligt engagemang på klubb-, distrikts- och nationell
nivå sedan 1993 har Mari Johansson gjort sig förtjänt av JHGDF:s
guldmärke och SGF:s silvermärke.
Utmärkelser enligt SGF:s ranking 2018
Bästa damjunior: Bästa herrjunior: Matheus Abrahamsson-Gjersvold, ÖFG
Bästa dam: Therese Nerpin, SbGK, ej närvarande
Bästa herr: Johan Sandin, ÖFG, ej närvarande
Bästa klubb: Storsjöbygdens GK
Carl Lago-Lennqvist har avtackats för sitt arbete i distriktsstyrelsen. Stig
Lanner har också avtackats för sina insatser, sedan tidigare.
Information av Örjan Eriksson, ny kontaktperson hos SISU/JHIF, om det
extra årsmötet 21/3, där de 2 separata juridiska personerna ska slås samman
från 1/1 2020. Sammanfattande information lämnade han också kring
LOKstöd, bidrag för lärgrupper mm.
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§16

Mötets avslutande
Ordförande Johanna Bruce förklarar vårmötet för avslutat.
Dag som ovan

………………………………
Johanna Bruce
Ordförande

………………………………
Jan Mårtensson
Sekreterare

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

…………………………….
Joakim Åberg
Protokolljusterare
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