Höstårsmöte 2018
Den 27 oktober 2018
på Halmstad Golfklubb

Föredragningslista vid höstårsmöte med
Hallands Golfförbund.
Representanter för golfklubbarna i distriktet kallas till Höstårsmöte med Hallands Golfförbund

Lördagen den 27 oktober 2018 kl. c:a 13:45 på Halmstad Golfklubb, Halmstad.
Varje klubb har en röst men har rätt att utse max två ombud, som skall vara medlemmar i den
klubb de företräder. Klubb skall inge fullmakt för dessa ombud, med angivande av vem som skall
utöva klubbens rösträtt. Ombud får representera endast en klubb och ej vara medlem av Hallands
Golfförbunds styrelse.
Ev. motioner skall vara Hallands Golfförbunds styrelse tillhanda senast 30 dagar före mötet.
Dagordning
Information om aktuella frågor från distriktsstyrelsen.
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet
7. Fastställande av årsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det
kommandeverksamhets- och räkenskapsåret
8. Fastställande av antalet ledamöter i Hallands Golfförbunds styrelse
9. Val av ordförande för en tid av ett år
10. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
12. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande
13. Behandling av förslag från Hallands Golfförbunds styrelse och i rätt tid inkomna motioner
a. Ändrad betalningsmodell för årsavgifterna till Hallands Golfförbund
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande

Sidan 2 av 10

Hallands Golfförbund - Verksamhetsplan och Budget för 2019
Styrelsen i Hallands Golfförbund bestående av
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Bana- o miljö
Damkom
Regel- o hcpkom
Tävlingskom
Utbildningskom
Junior- och elitkom

Håkan Edvardsson, Falkenberg
Rose-Marie Henriksson, Halmstad
Jenny Ericson Ahlenbäck, Halmstad
Mats Karlsson, Torup, tillika vice ordf
Monika Heiner, Halmstad
Kjell Kristiansson, Falkenberg
Tommy Ahlenbäck, Laholm
Lars-Erik Blank, Halmstad
(Louise Persson, Haverdal t o m2018-08-31)

Avger härmed förslag till Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2019.

Vision

Tillsammans med klubbarna inom distriktet ge alla, efter var och ens förutsättningar, möjlighet till
golfspel.

Ändamål, sammansättning och verksamhetsområde
Hallands Golfförbund (HGDF) skall dels verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag och dels i
enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) stadgar, såsom SGF:s
regionala organ, ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska område.
HGDF är en självständig ideell organisation och omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska
Golfförbundet och som har sin hemvist inom distriktets geografiska område (Hallands län förutom
Kungsbacka kommun).

HGDF - Verksamhetsplan 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha en deltidsanställd idrottskonsulent som arbetar med junior-, elit- och tävlingsfrågor
Genomföra aktiviteter enligt resp. kommittés verksamhetsplan
Medverka till samverkan/överenskommelser mellan distriktets klubbar enligt klubbarnas
önskemål, t ex Hallandsgreenfee
Verka för att vi rekryterar och behåller fler juniorer i våra klubbar
Verka för att det fria spelet för distriktets juniorer fortsätter på klubbarna
Hålla kontakt med och vara informerade om medlemsklubbarnas verksamhet
Utse kontaktpersoner till klubbarna
Besök hos klubbarna i samband med distriktets styrelsemöten
Arbeta för jämställdhet inom golfen i Halland (Vision 50/50)
Påbörja distriktets Vision 50/50 utbildning
Utdelning av projektmedel för handigolfens utveckling i distriktet
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•
•
•
•
•
•
•

Arrangera GDF-möten vår och höst
Arrangera ERFA-träffar
Handlägga juridiska frågor
Deltaga i de träffar som SGF anordnar, såsom Förbundsmöten, GDF-möten, ERFA, TKO,
ordförandekonferens, m.fl.
Kommunicera golfens samhällsnytta till allmänheten, myndigheter och beslutsfattare.
Arbeta för god samverkan mellan de olika nivåerna i Golfsverige; klubb – distrikt – SGF
centralt
Representation på Hallands IFs och SISUs årsmöten

Kommittéernas Verksamhetsplaner 2019
Junior- och elitkommittén
Tillsammans med, och på uppdrag av Hallands golfklubbar, vill vi driva och utveckla barn- junioroch elitgolfen i Halland.
Vi vill erbjuda verksamhet som vänder sig till alla nivåer inom ungdomsgolfen i Halland.
Avgörande för om detta skall lyckas, är att klubbarna delar denna målsättning och engagerar sig i
det uppdrag de själva ger distriktet.
Tillsammans med de klubbar inom distriktet som vill, skall vi försöka kraftsamla och utnyttja alla
de resurser och idéer som finns, för att få så många barn och ungdomar som möjligt att prova på
att spela golf.
Detta genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

genomföra aktiviteter med golf som idrott och därmed locka till att prova på tävlingsspel
skapa träffar och aktiviteter riktat enbart mot tjejer
sträva efter att ha aktiviteter året runt
skapa laganda och kamratskap genom att jobba med distriktsgrupper och distriktslag på
olika sätt
erbjuda kurser i de nya golfreglerna från 2019 för juniorer i Halland
erbjuda Hallands elitspelare spetsverksamhet
organisera Hallandstouren samt andra juniortävlingar
erbjuda tävlingsverksamhet som vänder sig till alla nivåer av spelare
ha dialog med klubbarna om juniorverksamheten på klubbarna
planera och genomföra läger för spelare på alla nivåer
genomföra ERFA-träffar
verka för en fortsättning av ”fritt Spel” för juniorerna i Halland på alla klubbar i Halland
skapa medieintresse för Juniorgolfen i Halland
samverka med Idrottsgymnasier i Halland med golf i sin verksamhet

Josefin Odenring
Idrottskonsulent för junior-och elitkommittén
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Tävlingskommittén
Tävlingskommittén kommer att arbeta med att
•
•
•

•
•
•
•

HGDF´s gemensamma tävlingsprogram blir upplagt så att de gemensamma uppdragen
fördelas rättvist på klubbarna
Genomföra seriespel för 10 åldersklasser (4 dam- och 6 herrklasser)
Genomföra distriktsmästerskap inom samtliga åldersklasser på speldagar som ingår i
seriespelet. DM för herrar samt DM för flick- och pojkjuniorer sker vid separata
tävlingstillfällen
Hålla hemsidan kontinuerligt uppdaterad med tävlingsinformation och -resultat
Delta på kurser och konferenser som har direkt anknytning till verksamheten
Vid TKO-konferensen verka för att intressanta rikstävlingar på både senior- och juniorsidan
förläggs till Hallands golfdistrikt
Utveckla samarbetet med distriktets klubbar, bl.a. via det årliga ERFA-mötet

Tommy Ahlenbäck
Tävlingskommittén

Ban- & miljökommittén
•
•
•
•
•
•

Utveckla växtskyddsarbetet och ge information till klubbarna.
Vidarebefordra intressanta erfarenheter från våra och andra banor.
Följa upp klubbarnas miljöarbete samt inspirera till ökat sådant
Genomföra ERFA-träffar under och efter säsongen.
Genomföra SLOPE-bedömningar efter schema tillsammans med övriga i vår region.
Erfarenhetsutbyte med andra GDF i samarbete med bankonsulenten.

Mats Karlsson
Ban- & Miljökommittén

Damkommittén
•

Anordna Vårträff för damer, i början av mars, på någon av Hallands Golfklubbar.

•

Arbeta framåtriktat med att få fler damer engagerade i klubbarnas olika kommittéer, styrelser,
valberedningar m m.

•

Inhämta erfarenheter från de klubbar, i Halland, som idag deltar i ”Klubbutvecklingsprogrammet
Vision 50/50” och utifrån detta arbeta med att inspirera andra klubbar att ansöka om att få genomföra det.

•

Besöka hallandsklubbarna för utbyte av information.
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•

Planlägga och genomföra ERFA-träff.

•

Tillsammans med HGDF:s Tävlingskommitté planlägga de Nationella Damdagarna.
Tillse att jämn geografisk fördelning sker vid 8 – 10 tävlingstillfällen.

•

Revidering av Nationella Damdagarnas statuter och tävllingsformer.

•

Tillsammans med övriga i HGDF:s styrelse delta i ”Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50”

Monika Heiner
Damkommittén

Utbildningskommittén
Inför 2018 ändrade kommittén principerna för utbildning genom att inte anordna utbildningar i
egen regi om inte klubbar anmäler ett behov av en golfspecifik utbildning.
Istället har kommittén försökt ”sälja in” av SISU och kommuner ordnade utbildningar och
föreläsningar. Intresset har varit lika dåligt som för egna ordnade utbildningar.
Kommittén avser att detta även 2019 skall vara huvudspåret. Vid behov kan kommittén ordna en
utbildning i Golfens ledarskap del 1 (GL1).
Inför 2019 kommer kommittén försöka skapa ett intresse för Golfens ledarutbildning del 2. Denna
genomförs av SGF och påverkar inte kommitténs arbete samt genererar i princip inga kostnader.
En stor utbildningsinsats är golfens nya regelverk. Denna genomförs av Regel- och hcpkommittén.
Vid behov stödjer utbildningskommittén denna utbildning.
Kommittén deltar i av SISU ordnade Ungdoms- och Idrottsforum vid två tillfällen under året i syfte
att lära och samverka med andra idrotter.
Golfens ledarutbildning steg 1 – Praktik (GL1)
Många klubbar har tränare som har genomgått GL 1 och således är auktoriserade att i sin tur
genomföra GL1-utbildningar.
Genomförs, i HGDF regi, efter framställan från klubbarna under förutsättning att ett tillräckligt
stort antal, minst fem, deltagare finns.
Golfens ledarutbildning steg 2 – Fördjupning (GL2)
För närvarande genomför SGF dessa kurser och klubbarna kan skicka deltagare till dessa.
Vision 50/50
SGF utbildning är viktigt för att komma framåt vad avser en jämställd golf och att få fler kvinnor att
börja spela samt färre att sluta.
HGDF styrelse skall ansöka om att få genomgå utbildningen 2018-2019.
Kommittén skall, tillsammans med damkommittén, arbeta för att fler klubbar inom HGDF område
anmäler sig till Vision 50/50 utbildningen.
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ERFA
ERFA 2019 planeras utifrån utvärdering av ERFA 2018.
Övrigt
HGDF skall i första hand arbeta behovsstyrt och varje kurs som genomförs skall ha full
kostnadstäckning därest inte styrelsen beslutar att täcka del av kostnaden inom HGDF budget.
Lars-Erik Blank
Utbildningskommittén

Regel- & Handicapkommittén
2019 kommer att präglas av fortsatta utbildningar och aktiviteter runt den nya regelboken. Under
hösten tillkommer utbildningar runt det nya handicapsystet som gäller från 2020.
Ny regelbok 2019
Från 2019 gäller den nya regelboken. Det är den största revidering någonsin av golfens regelverk.
Ändringarna är så stora att i princip alla golfare behöver informeras och utbildas. Utbildningarna
påbörjas redan under november 2018. I första steget utbildas distriktsdomarna, därefter
funktionärer på klubbarna och till sist den individuella golfaren. Utbildningarna behöver vara
genomförda senast under första delen av mars. Utbildningarna samordnas med
utbildningsansvarig inom HGDF,
Förbundsdomare (FD).
• Verka för att distriktet kontinuerligt har minst två aktiva förbundsdomare. Inskolning av
åtminstone en ny förbundsdomare bör starta under 2019 efter årets DD-test.
Distriktsdomare (DD).
• Samtliga assisterande distriktsdomare lyftes under 2018, efter den omfattande utbildningen
inför SM-veckan, till att bli ordinarie distriktsdomare. Därmed finns inget akut behov av nya
distriktsdomare.
• Det långsiktiga målet att ha minst en DD per klubb i distriktet kvarstår. Vid eventuell
nyrekrytering är fokus i första hand på kvinnliga domare och i andra hand på rekrytering från
klubbar som saknar DD.
• Genomföra åtminstone tre distriktsdomarträffar, varav om möjligt en gemensam med annat
distrikt. En av träffarna är ett ERFA-möte.
• Säkerställa att två domare med minst DD kompetens utses till de tävlingar inom distriktet där
detta krävs. Prioritering görs på juniortävlingar och på rankingtävlingar.
Klubbdomare (KD).
• Framtagning av ny klubbdomarutbildning och ny test under året. Med tanke på den stora
belastningen från de nya reglerna kommer dessa sannolikt inte att bli klara innan slutet på
säsongen. Därför kan inte med säkerhet klubbdomarkurser ordnas av distriktet under 2019.
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Lokala Regler/Tävlingsbestämmelser
• De nya reglerna för 2019 innebär att alla lokala regler och tävlingsregler behöver uppdateras.
• Lägga upp och underhålla godkända lokala regler på distriktets webb.
Samarbete med övriga distrikt
• Arbeta för ett fortsatt samarbete med närliggande distrikt.
Övrigt
• På begäran bistå distriktet och distriktets klubbar med kompetens vad gäller regelfrågor, lokala
regler, tävlingsregler, tävlingsbestämmelser, banmarkeringar, handicapfrågor, doping- och
amatörbestämmelser samt regelutbildning.
Kjell Kristiansson
Regel-& hcpkommittén

Handigolf
•
•
•
•

Stimulera distriktets klubbar till att anpassa och/eller modifiera sina anläggningar till
handigolfares möjligheter till träning och spel
Bistå distriktets klubbar med råd och anvisningar när det gäller handigolfverksamheten
Verka för att distriktets handigolfare ges möjlighet till spel- och erfarenhetsutbyte samt till
deltagande i nationella handigolfaktiviteter
Utdelning av projektmedel från HGDFs handigolffond

För handigolfen i distriktet
Josefin Odenring och Håkan Edvardsson

Juridiska kommittén
Tillse att kompetens och kommitté finns för att handlägga inkomna anmälningar inom distriktet
vid förseelser mot golfens och idrottens regelverk.
För juridiska kommittén
Håkan Edvardsson
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Budget 2019
(Belopp i kkr)
Budget
2019

Budget
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Avgifter från klubbar

356

361

362

369

Junior- elitkommittén

32

45

31

72

Startavg - Åldersseriespel

120

116

116

110

Erfa-och utbildningsträffar

40

82

49

74

Bidrag HIF/SISU

35

48

52

51

Idrottslyft

30

30

35

20

613

682

645

696

Idrottskonsulent

250

240

230

203

Juniorkommitté

107

112

83

99

Tävlingskommitté

103

105

105

104

Regel-och Hcp-kommitté

40

50

43

11

Utbildningskommitté

40

90

57

78

Damkommitté

15

13

6

7

Bankommitté

25

25

14

10

100

125

94

79

10

10

1

5

Totala kostnader

690

770

633

596

Resultat före finansnetto

-77

-88

12

100

0

0

0

0

-77

-88

12

100

INTÄKTER

Totala intäkter
KOSTNADER

Gemensamma kostnader
Handigolf

Finansnetto
Årets resultat
Eget kapital

522

510

Budgeten är baserad på medlemsavgiften 19 kr för medlemmar från och med det år man
fyller 13 år (oförändrat). Avgiften för kategorin 0-12 år är 0 kr (oförändrat).
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Fullmakt
(medtas till höstårsmötet)
för________________________________
(namn)

att såsom ombud och röstberättigad representera
___________________________________ GK
vid Hallands Golfförbunds Höstårsmöte den 27 oktober 2018 på
Halmstad Golfklubb.
Utöver ombudet ovan representeras klubben även av
för______________________________
(namn)

………………………………………………………
Ort och datum

……………………………………………………
Behörig firmatecknare (golfklubben)
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