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Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

 
Styrelsemöte 2 

Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund 
Närvarande: Thomas Jonsson, Rulle Malmqvist, Maria Nilsén, och Jan Mårtensson. 

Datum: 2023-01-24, digitalt möte 
Tid: 19.00-20.00 

 
§ 12 Mötets öppnade 
 Ordförande förklarar mötet för öppnat.  
 
§ 13 Protokolljusterare 
 Jämte ordförande att justera dagens protokoll gör Rulle.  
 
§ 14  Föregående protokoll och protokollsuppföljning 

Föregående protokoll #1, 20221130, godkändes. 
 
§ 15  Fastställande av dagordning 

- Hemsidan, status 
- Vårmötet 230315 
- Juniorer 
- Introkort 2023, SGf 
- Hållbarhetsarbetet 
- Övriga frågor 

 
§ 16 Hemsidan - status 

jhgolf.se ligger fn nere. Orsaken är att det saknas betalning av faktura. Det har varit 
viss förvirring kring vilka fakturor som ska betalas i och med förändrad IT-struktur 
under 2022. Frågan är under kontroll och hemsidan bör vara uppe och igång inom ett 
par dagar.  

 
§ 17  Vårmötet 230315 

Vårmötet kommer att genomföras digitalt. Thomas kollar upp hur och via vilken 
plattform mötet kan genomföras. Teams, google meet via RF-SISU:s plattform, eller 
vilken plattform kan vi använda. Verksamhetsberättelsen 2022 är under 
framarbetande, där Mia, Björn och Janne kompletterar. Handlingarna ska skickas ut 
till klubbarna 1/3. Ur stadgarna § 11,  
Föredragningslista jämte årsbokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse,  
JHGDF-styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden samt ärenden vid SGF:s 
FM och berört GDF:s yttrande följt av FS förslag till beslut översändes till de kallade senast 14 dagar 
före vårmöte och tillhandahålls på mötet.  
                

§ 18 Juniorer 
Juniorledarutbildningen, GL1, är planerad till 22 – 23/4 på ÖFG. J/H läger är planerat  
till 13 - 14/5 i Norge för juniorer i distriktet som har hcp 25 eller bättre. Mari 
Johansson har ställt fråga om bidrag från distriktet till dessa aktiviteter. Styrelsen 
anser att budgeten gäller, dvs 50 tkr till juniorerna, att prioriteras av junioransvariga i 
klubbarna och kostnaderna redovisas via faktura o/e kvitton till distriktet för 
utbetalning. Thomas kontaktar och informerar Mari om styrelsens beslut. 

 
§ 19 Introduktionskort 2023 - SGF 
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Björn innehar kortet för säsongen 2023 utöver det som Thomas i egenskap av 
ordförande innehar. 

  
§ 20 Hållbarhetsarbetet 

Arbetet i klubbarna har inte riktigt kommit igång beträffande ”Geo on course” 
arbetet. Mest beroende på att distriktets resurs inte kunnat fullfölja sitt uppdrag. 
Intresset bland de 5 klubbarna kvarstår, varför Thomas ser om distriktet kan 
medverka till en återstart av arbetet. I första hand genom Johanna Bruces medverkan, 
men annars via kontakt och resonemang med SGF bankonsulter genom Håkan Blusi. 

 
§ 21              Övriga frågor 

Regeluppdateringar 2023 kräver en genomgång av respektive klubbs lokala regler, 
vilka därefter ska godkännas av distriktet. 
Flertalet av klubbarna har uttryckt att de önskar en regelutbildning, nivå 1. Beslutades 
att distriktet genom Janne bjuder in till ett fysiskt möte (ca 6 timmar) under våren för 
att i 1:a hand utbilda sk. Klubbdomare. 
Thomas kollar upp nödvändiga behörigheter i Idrott online där distriktets 
utbildningar/seminarier registreras. 
 
 

 § 22              Kommande möten;  
• Styrelsemöte 21 februari 18.30, Thomas kallar 
• Vårmöte 15/3 
• Styrelsemöte 25 april 18.30, Thomas kallar 

 
 

§ 23 Mötets avslutande 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
_____________________________ _________________________ 
Jan Mårtensson  Thomas Jonsson, Ordf 
 
 
 
 
______________________________ 
Rulle Malmqvist, protokollsjusterare 


