Protokoll fört vid Halland Golfförbunds vårårsmötet den 26 mars 2015
Plats:
Halmstad GK
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Upprop fullmaktsgranskning och fastställande av dagordning
Följande klubbar var närvarande och har lämnat fullmakt:
11 Halmstad
35 Falkenberg
140 Varberg
147 Laholm
151 Bäckavattnet
197 Ringenäs
250 Haverdal
254 Skogaby
294 Holm
298 Ullared/Flädje
407 Björnhult
432 Harabäcken
458 Tönnersjö
477 Strandtorp
492 Flygstaden
Halmstad Golfarena
Vårårsmötet beslöt att godkänna upprop, fullmaktgranskningen samt att fastställa röstlängden.
§ 3 Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
Kallelsen gick ut den 31 mars 2015 och handlingarna den 6 februari 2015.
Vårårsmötet beslöt att kallelsen till mötet har skett i laga ordning.
§ 4 Fastställande av dagordning
Vårårsmötet beslöt att fasställa dagordningen.
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Vårårsmötet beslöt att till ordförande välja Stefan Ågren som ordförande samt Rose-Marie
Henriksson till sekreterare.
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens
protokoll
Vårårsmötet beslöt att välja Claes-Göran Andersson, Thomas Holmsten till protokolljusterare som
tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för år 2014
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelse och bokslut för år 2014.
Vårårsmötet beslöt med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och bokslut för år 2014 till
handlingarna.
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhet- och
räkneskapsåret
Ordförande gick igenom revisorernas berättelse för år 2014.
Vårårsmötet beslöt att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 9 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om överskott för verksamhetsåret 2014
Ordförande gick igenom balans och resultaträkningen samt beslut om disposition av överskottet för
verksamhetsåret 2014.
Vårårsmötet beslöt att godkänna balans och resultaträkning samt disposition av överskottet för
2014.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Vårårsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 11 Rapport om till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid inkomna motioner samt övriga
FM-frågor
a. Motioner
1. Funäsdalsfjällens GK
Klubbhistorisk arkiv
Förbundstyrelsen föreslår avslag
Styrelsens förslag enligt förbundstyrelsens förslag
2. Furudals Bruk GK
En genomlysning av Svenska Golfförbundet verksamhet och organisation.
Förbundstyrelsen föreslår avslag.
Styrelsens förslag enligt förbundsstyrelsens förslag.
3. Hallands Golfförbund
Verksamhetsrevisorer
Förbundsstyrelsen föreslår bifalla motionen med en viss ändring.
Styrelsens förslag enligt förbundsstyrelsens förslag.
4. Örestads GK
Avgifter för kategorin juniorer 0-12 år
Förbundsstyrelsen föreslår bifall.
Styrelsen föreslår avslag.
5. Lycke GK
Utredning om framtidens betalningsmodell.
Förbundsstyrelsen föreslår avslag.
Styrelsens förslag enligt förbundsstyrelsens förslag.
Vårårsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag förutom Örestads Gk motion där vårårsmötet bifaller
förbundstyrelsens förslag angående avgifter för kategorin juniorer 0-12 år.
b. Propositioner
1. Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems-och GIT avgifter till SGF.
Förbundsstyrelsen förslår bifall till förslaget.
Styrelsen förslag enligt förbundstyrelsens förslag.
2. Återkallande av proposition 2/2014 angående en ny process för att välja valberedning,
förbundstyrelse och verksamhetsrevisorer.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att avskriva ärendet.
Styrelsens förslag enligt förbundstyrelsens förslag.

3. Stadgeändringar
Förbundstyrelsen föreslår att förbundsmöte besluta enligt förslaget.
Styrelsen förslag enligt förbundsstyrelsens förslag.
Styrelsen föreslår att vårårsmötet besluta enligt styrelsens förslag.
c. Valberedningens förslag
1. Ordförande 1 år
Christer Bergfors, Vasatorps GK
2. Förbundsstyrelsens ledamöter
Kerstin Rydström, Gällevare Malmbergets GK
Stefan Bengtsson, Haningestrands GK
Marie Möller, Hufvudstadens GK
3. Verksamhetsrevisorer
Carola Lilja, Örebro City Golf & CC
Anders Wasberg, Enköpings GK ( förutsätter att förbundsmötet beslutar om en tredje revisor)
Styrelsen föreslår vårårsmötet att besluta enligt valberedningens förslag.
d. Ersättning till förbundsstyrelsens ledamöter
Valberedningen föreslår oförändrade ersättningar.
Styrelsen föreslår vårårsmötet att besluta enligt valberedningens förslag.
e. Ekonomisk ram år 2016 och avgifter år 2016
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad ram och avgifter år 2016
Styrelsen föreslår vårårsmötet att besluta enligt förbundstyrelsens förslag.
§ 12 Beslut och val av ombud och suppleant till SGF:s förbundsmöte
Vårårsmötet beslöt att Stefan Ågren , Jan-Olof Svensson samt Filip
Johnsson deltar. Styrelsen fick i uppdrag att utse ytterligare ombud vid behov.
§ 13 Beslut om val till ombud till Hallands Idrottsförbunds årsmöte
Styrelsen föreslår att Gerd Stenström deltar.
Vårårsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets
verksamhet.
1. Motion från Haverdals GK angående utmärkelserna i Hallands Golfförbund
Styrelsen förslag är att anse motionen besvarad enligt styrelsens yttrande.
Claes –Göran Andersson med flera yrkade bifall till motionen.
Ordförande ställer följande proposionsordning:
Bifall till styrelsens förslag.
Bifall till motionen angående utmärkelser i Hallands Golfförbund.
Ordförande finner att vårårsmötet har bifallt motionen.
§ 15 Övriga frågor
1. Ringenäs GK Juniorer
Jan-Olof Svensson informerade att att Ringenäs GKs juniorer rankas som Sveriges bästa juniorklubb
Vårårsmötet beslöt att rikta ett stort grattis till utmärkelsen.
2. Utmärkelse
Mats Karlsson, Rydö GK tilldelas Hallands Golfförbunds silvermärke nummer 12 samt ett
introduktionskort som gäller under 5 år för hans insatser inom golfen enligt den utmärkelsepolicy
som finns på distriktet. Stefan Ågren tackade för hans insatser. Mats Karlsson tackade för
utmärkelsen.

3. Hallandsgreenfee
Ordförande föreslag till bestämmelser för Hallansgreenfee från och med år 2015.
Se bilaga:
Vårårsmötet beslöt att anta nya bestämmelser för Hallandsgreenfee från och med år 2015

§ 16 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Stefan Ågren
Ordförande

Rose-Marie Henriksson
Sekreterare

Claes-Göran Andersson
Justerare

Thomas Holmsten
Justerare

