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Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

 
Styrelsemöte 3 

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

Datum: 2023-02-21, digitalt möte 
Tid: 19.00-20.00 

 
§ 24 Mötets öppnade 
 Ordförande förklarar mötet för öppnat.  
 
§ 25 Protokolljusterare 
 Jämte ordförande att justera dagens protokoll gör Mia.  
 
§ 26  Föregående protokoll och protokollsuppföljning 

Föregående protokoll #2, 20230124, godkändes. 
 
§ 27  Fastställande av dagordning 

- SGF:s beredningsmöte 11 – 12/2 
- Övrig information SGF 
- Vårmötet 230315 
- Hållbarhetsarbetet 
- Övriga frågor 

 
§ 28 SGF:s beredningsmöte  

Thomas redogjorde för de punkter och resonemang som fördes vid beredningsmötet 
inför förbundsmötet 23/4 2023 (Golfting 22/4). 
- Nya mallstadgar finns för klubbarna, och måste ändras 
- Bättre spelupplevelse, banvandring där hänsyn ska tas till olika spelförmågor. 

Kommer att kunna hanteras digitalt mellan bankonsulent och klubb 
- Elit, Sverige är på frammarsch med stora internationella framgångar 
- Ny budget 2024 
- GIT är färdigutvecklat – världsledande! GITavgiften höjs med 1:- + moms, 

minst 
- Motioner till förbundsmötet,  

o 1) Göteborgs GDF – genomförande JSM klubblag  
o 2) Vreta Klosters GK – ersättning för B-tävlingar 
o 3) Stockholms, Skånes och Göteborgs GDF – förändring av 

arrangörsersättning för juniortävlingar 
o 4) Umeå GK – resekostnadsstöd till följd av ökade omkostnader  

Styrelsen stödjer förbundsstyrelsens yttranden, motion 1 avslås, motion 2 och 3 
bifalles med hänvisning till kommande utredning, motion 4 är återremitterad till 
Umeå. 
- Ny strategi 2030-hela golf Sverige. Förbundsstyrelsen kommer att besöka 

samtliga golfdistrikt. Tanken är att de besöker vårt fysiska höstmöte 26/11 2023. 
Huvudfrågeställningen för förbundsstyrelsen är ”vad vill klubbarna ha hjälp 
med?” Följdfrågan för oss i distriktet blir, ”hur ska vi ta oss framåt i JHGDF?” 

- Nytt dokument kommer att presenteras och beslutas på förbundsmötet som 
beskriver GDF:s roll 
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§ 29  Vårmötet 230315 
Inför mötet tar Rulle kontakt med bankonsulenterna Håkan Blusi och Peter Edman 
utifrån distriktets behov av stöd i processen Geo on course. Vid vårmötet tas frågan 
upp, vilken hjälp klubbarna vill ha med hållbarhetsarbetet. 
Styrelsen tar också upp resonemanget kring klubbarnas syn på distriktets IT struktur 
med hemsidan jhgolf.se i fokus. 
                 

§ 30              Övriga frågor 
Vid golfmuséet i Landskrona är 6 av JHGDF:s klubbar representerade. 
 
 

 § 31              Kommande möten;  
• Vårårsmöte 15/3 - digitalt 
• Styrelsemöte 25 april 18.30 
• Styrelsemöte 23 maj 18.30 
• Styrelsemöte 13 juni 18.30 
• Styrelsemöte 29 augusti 18.30 
• Ordförandeklubban 16 – 17 september 
• Styrelsemöte 26 september 18.30 
• Styrelsemöte 24 oktober 18.30 
• Höstårsmöte 26 november  
• Styrelsemöte 26 november (konstituerande) 

 
 

§ 32 Mötets avslutande 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
_____________________________ _________________________ 
Jan Mårtensson  Thomas Jonsson, Ordf 
 
 
 
 
______________________________ 
Maria Nilsén, protokollsjusterare 


