Apr

Aug

Okt

FS
Input:
* Beslut på FM
Resultat:
* FS förslag till
prioriteringar för
verksamhetsplan år 2

Motion

HGDF
styrelse
Input:

• Beslut på FM
• FS förslag prioriteringar
verksamhetsplan år 2
Resultat:
* GDF förslag till prio i
SGF:s VP för år 2

FM-ÅR 1

Resultat:
*Verksamhets
inriktning år 2 för SGF
•Rambudget år 2 för
SGF
•Övriga styrande
beslut
•Val till FS

Planeringsmöte
Resultat:
*Diskuterade
prioriteringar för
SGF:s
verksamhetsplan år 2

Input :
*FS förslag till
prioriteringar för
SGF: s verksamhetsplan år 2

Höstårsmöte HGDF

Feb

Nov
Input :
*Samlat förslag till
gemensamma
aktiviteter inför år 2
där GK:s synpunkter
från vägts in
* GK:s och GDF:s
långsiktiga krav och
önskemål på SGF år 3
och framåt

Input:
* Resultat golftinget
Resultat:
* FS förslag till VI 2013
och rambudget 2013

Golfting

Behandling i
klubbarna

ERFAklubbledarkonf HGDF
Resultat:
•Diskuterade
prioriteringar i SGF:s
verksamhetsplan
•GK:s och GDF:s
långsiktiga krav och
önskemål på SGF

Flödesschema demokratioch samverkansprocessen
med rollfördelning
centralt/distrikt/klubb
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Input :
*FS utkast till
verksamhetsinriktning
år 3
•FS utkast till
rambudget år 3
•FS Utkast till
propositioner inför FM
•FS utkast till
motionssvar inför FM

FS

Resultat:
•Kommunicerade
prioriteringar i FSs
förslag till SGF:s
verksamhetsplan
•Verksamhetsplan, val
& budget år 2 i distrikt

Motion

Distriktsstyrelseyttrande

GDF

FS

Detaljplanering av
verksamhetsplan och
budget för år 2
Verksamhetsplan
år 2

Motion

Input :
*FM agenda
*75 delegater
representerar
klubbarna
* Delegaterna
agerar i linje med
beslut vid
Vårårsmötena

Input :
*FS förslag till
verksamhetsinriktning
år 3
•FS förslag till
rambudget år 3
•FS propositioner
•FS svar på motioner
•Valfrågor
Ordf/klubbledarkonf.
HGDF

Behandling i klubbarna
underlag finns på golf.se

Beredningsmöte FM

Resultat:
*Konsensus om
gemensamma aktiviteter
år 2 inom SGF
•Diskuterade krav och
önskemål för
verksamhetsinriktningen
år 3

Apr

Mar

Resultat:
*Diskuterad
verksamhetsinriktning år
3 för SGF
*Diskuterad rambudget
år 3 för SGF
•Diskuterade
propositioner
•Diskuterade motionssvar

FM-ÅR 2

Vårårsmöten
HGDF
Resultat:
*Klubbarnas
ställningstagande till
FM-handlingarna
•Klubbarnas beslut om
representation och
agerande vid FM
•Bokslut år 1 i distrikt

Resultat:
*Verksamhets
inriktning år 3 för SGF
•Rambudget år 3 för
SGF
•Övriga styrande
beslut
•Val till FS

Gult: förbunds-sammanträffanden
Orange: distrikts-sammanträffanden
Grått: HGDF styrelseaktiviteter/närvaro
Grönt: klubbaktiviteter/närvaro
Lila: möjlighet till att lämna motioner

