PROTOKOLL HÖSTMÖTE JÄMTLAND HÄRJEDALEN GOLFDISTRIKTSFÖRBUND
PLATS:
Digitalt via Skype
DATUM och TID:
2020-11-15, klockan 13
NÄRVARANDE:
18 personer, + 3 gäster
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
- Joakim Åberg
Sandnäset GK
- Lennart Öhgren
Rossön GK
- Margareta Bylund
Hede-Vemdalen GK
- Daniel Larsson
Åre GK
- Fredrik Jonsson
Strömsund GK
- Sven-Åke Karlsson
Norderön GK
- Jonas Riesbeck
Klövsjö-Vemdalen GK
- saknas
Sveg GK
- Thomas Jörgensen
Funäsfjällens GK
- Katarina Kjellin
Östersund-Frösö GK
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt (mail 2020-10-10, 2020-10-26 och 2020-11-08)
Mötet fastslog att tidpunkten var behörigt utlyst enligt stadgarna.
3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan enligt förslag fastställdes.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes, Johanna Bruce
Till sekreterare för mötet valdes, Jan Mårtensson
5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera
protokollet
Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet
valdes, Katarina Kjellin och Margareta Bylund.
6. Fastställande av årsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret
Årsavgift (16:-/aktiv medlem oförändrad), verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår gicks igenom och fastställdes enligt förslag.
Notabelt i planen är bl a
- Alla klubbar eftersträvar att inte genomföra klubbtävlingar under DM-helgen
- Budgeten underbalanseras med 20 tkr (golfnyttan, ledarsatsning, ÖFG-läger)
7. Fastställande av antalet ledamöter i JHGDF-styrelsen
Beslut enligt förslag om antalet ledamöter i styrelsen, 4 stycken plus ordförande.
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Notabelt är valberedningens skrivelse/förslag som biläggs protokollet.
8. Val av
a. Ordförande för en tid av ett år: nyval av Thomas Jonsson, Funäsfjällens GK
b. Ledamöter i styrelsen för en tid av två år:
Omval av Jan Mårtensson
Östersund-Frösö GK
Nyval av Peter ”Rulle” Malmqvist Åre GK
c. En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år:
Omval av revisor, Bertil Åström
Storsjöbygden GK
Omval av revisorssuppleant, Niklas Liljefjäll Strömsunds GK
d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år:
Omval av Joakim Åberg, sammankallande
Sandnäsets GK
Nyval av Daniel Larsson
Åre GK
Nyval av Margareta Bylund
Hede-Vemdalens GK
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets
verksamhet
Styrelsens förslag till nya stadgar, med tillägg § 20 Styrelsens åligganden, 7.
Föreningsarkivet i Jämtlands län arkiverar samtliga beslutshandlingar från föregående år
efter vårmötets behandling av balans- och resultaträkning, samt ansvarsfrihet för styrelsen.
De föreslagna stadgarna med ovanstående tillägg godkändes.
10. Övriga frågor
- Johanna Bruce deltar i det uppskjutna SGF:s förbundsmöte 2020-11-20. Tillträdande
ordföranden Thomas Jonsson är också erbjuden delta.
- JHGDF:s silvermärke (se noteringar) tilldelas Jon Wagenius
- Footgolf prestationerna 2 gånger guld, finns också i noteringarna
- Ev arrangemang kring distriktets 30-årsjubileum, 2021, tas upp på vårmötet
- Hasse Wall, Funäsfjällens GK, efterhörde övriga klubbars intresse för ett DM i
hickorygolf. Inget beslut fattades då intresset var svalt.
- Per Lindroth bekräftade att han har god och nära kontakt med klubbarna i distriktet.
11. Mötet avslutades

Jan Mårtensson, sekreterare

Johanna Bruce, ordförande

Katarina Kjellin, justerare

Margareta Bylund, justerare
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Bilaga.
Till Jämtland/Härjedalens Golfdistriktsförbund

Inför JHGDF:s Årsmöte 2020-11-15 får Valberedningen avge följande rapport:
1
•
•

2

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.
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 2019 - 2021
Maria Viberg (Strömsunds GK)
Kassör
2019 – 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
(SsGK)
•
•

Revisor på 1 år:
(Storsjöbygdens GK)
Revisor på 1 år:
(Strömsunds GK)

Bertil Åström
Niklas Liljefjäll
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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 även 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 JHGDF:s höstmöte, på initiativ från respektive klubb.

NOTERINGAR FRÅN RESONEMANG VID JHGDF:S HÖSTMÖTE 2020-11-15
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Från förelagda förslag till verksamhetsplan 2021;
- Juniorer
Distriktet samordnar och ger bidrag till de juniorer som är kvalificerade till SGF:s
supercamp.
Administrerar ”fritt spel” för juniorer enligt överenskomna regler.
Stödjer ÖFG (Östersund-Frösö GK) vid juniorläger/-aktivitet.
Ledarsatsning/-samordning växer fram ur resp klubbs avsikt.
-

Tävlingar
JH-touren arrangeras av 5 av distriktets klubbar, perioden juni – september.
Teen tour first arrangeras av Hede-Vemdalens GK 19/6, Åre GK11/9.
Teen cup gruppkval arrangeras på ÖFG 3/7.
DM (enligt schema) arrangeras av Storsjöbygdens GK 28 – 29/8. Footgolf DM arrangeras
av Storsjöbygdens GK 2:a helgen i juni.
J/H Bäst ladies arrangeras av Hede-Vemdalens GK 4 – 5/9.
Ordförandeklubban arrangeras av Sandnäsets GK 18 – 19/9.

-

Allmänt
Vårmöte 21/3 2021, Clarion
Höstmöte 14/11 2021 (prel)

GOLFNYTTAN – Johan Kannerberg deltar
Golfnyttan handlar mycket om vad och hur kan golfen verka, hjälpa till med, framåt i de samhällen
där vi finns? Ett viktigt arbeta att göra tillsammans med intressenter, politiker, utvecklare,
distriktsidrottsorganisation m fl. Finns fler exempel runt om i golfsverige (Arvidsjaur och
Göteborgs golfdistrikt att par exempel) där effekten av att resonera leder till UTVECKLING och
förståelse. En webbutbildning är planerad till början av 2021.
SGF:s tre strategier i verksamhetsinriktningen,
- Verksamhet för klubbar
- Verksamhet för spelare
- Golfen i samhället – ”Stor nytta utan särskilt stort samhällsstöd”
2020 kommer 12.000.000 bokade golfrundor att spelas, vikt och värde av detta synliggör golfen
mycket sällan, ”vi sköter oss själva”. Några för golfen viktiga delar är, driftsekonomin måste
stärkas, fokus läggas på banskötsel, görs inget hotar isolering och utträngning.
Golfen i samhället (punkt 3 ovan)
Öka kunskapen om fördelar och samhällsnytta. Påvisa golfens hållbarhet beträffande
- Hälsa och friskvård
- Natur och miljö
- Inkludering och jämställdhet
- Multifunktionalitet (sk cirkulärekonomi, resurserna används till mer än golf)
Baserat på de 17 globala målen (Agenda 2030)
Agenda 2030 – Golfen bidrar aktivt till sju av de globala målen!
- God hälsa och välbefinnande
- Jämställdhet
- Rent vatten
- Hållbar energianvändning
- Hållbara samhällen
- Hållbar konsumtion och produktion
- Ekosystem och biologisk mångfald
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JHGDF kan bidra till de globala målen på följande sätt, och som samtliga klubbar står bakom;
- 2021, kartlägga/konkretisera ”är-läge” genom att påvisa J/H klubbarnas hållbarhet
beträffande;
o Hälsa och friskvård
o Natur och miljö
o Inkludering och jämställdhet
o Multifunktionalitet
Tillsammans med SGF (främst Johan Kannerberg och Per Lindroth), presentera för lokala och
regionala makthavare ( + diskutera ”bör-läge”).
Budget för detta arrangemang, 10 tkr (hel-/halvdagskonferens.
RF-Sisu, Anna Ottosson-Blixth
Anna betonar organisationens viktiga roll att rapportera, berätta om föreningarnas verksamhet och
utveckling. Finns resurser hos RF-Sisu att stötta golfklubbarna där Lena Jönsson är golfens kontakt
(lena.jonsson@rfsisu.se). Anna påminde om att innan 30/11 kan klubbarna ansöka om bidrag
3.000:-/klubb, OM det finns verksamhet för de som är 65+. Inga andra krav, men korrekt ifylld
ansökan. Lena Jönsson stöttar i ansökandet.
Vinterläger/-aktivitet juniorer
Klubbchef Patric Wester informerade om möjligheten att förlänga golfsäsongen i den helt
nyöppnade ”Indoorhallen” (i anslutning till paddelhallen Frösö park). Han informerade också att
Lidingö GK ökat Lok-stödet 100% via den liknande hall som finns där.
Valberedningen
Den skrivelse som valberedningen delgivit klubbarna bifogas höstmötesprotokollet.
Idrottsliga prestationer 2020
Footgolf SM, Laholms GK
Ebba Westerlund, Storsjöbygdens GK, tog guld i damernas singelSM.
Henrik Nordenmar och Edvin Johannesson tog guld i herrarnas lagtävling (tillsammans med 2
kompisar från Uppsalatrakten)
Ebba (2:a av 22) och Edvin (4:a av 85) är också kvalificerade till VM i Japan 2021 (september)
JHGDF:s silvermärke
Tilldelas Jon Wagenius som utfört stora arbetsinsatser för golfen på klubb, Funäsfjällens GK, men
också inom distriktet.
Höstmötets agenda och beslut framgår av det separat upprättade protokollet.
/Jan Mårtensson, sekr
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