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Hallands Golfförbund
Dagordning vid årsmöte 2020-03-24
1.

Upprop, fullmaktsgranskning

och fastställande

av röstlängd

på grundval av den av FS upprättade

röstlängden
2.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3.

Fastställande av föredragningslista

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.

Val av två protokolljusterare,

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
under det senaste verksamhets-

och

räkenskapsåret
8.

Fastställande av balans- och resultaträkning
underskott

9.

samt beslut om disposition av överskott eller

enligt den fastställda balansräkningen

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fyllnadsval av Ordförande

i styrelsen för resterande del av 2020 års verksamhet.

11. Rapport om till FM inkomna förslag från FSoch till FM i rätt tid inkomna motioner samt övriga FMfrågor
12. Beslut och val av ombud och suppleanter till SGF:s Förbundsmöte
13. Beslut och val av ombud och suppleanter till Hallands Idrottsförbunds

årsmöte

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Hallands Goljförbund, årsmötes handlingar 2020-03-24
Org nr 849600-6928

Sida 2(13)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND 2019
Hallands Golfförbund skall dels verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag, dels vara Svenska
Golfförbundets regionala organ och ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska
område.
Förbundet omfattar Hallands län exkl. Kungsbacka kommun. 18 golfklubbar är anslutna till Hallands
Golfförbund: Björnhults GK, Falkenbergs GK, Flygstadens GK, Halmstad GK, Harabäckens GK, Haverdals
GK, Hofgårds GK, Holms GK, Klosterfjordens GK, Laholms GK, Ringenäs GK, Rydö GK, Skoga by GK,
Strandtorps GK, Tönnersjö GK, Ullared Flädje GK, Varbergs GK och Vinbergs GK. Vidare finns en

Al); Halmstad Golfarena Golf & Sports Club.

associerad anläggning (anslutningsform

Enligt Svenska Golfförbundets officiella statistik för 2019 (oktober) var 18 763 (18726) aktiva
medlemmar (fr o m 13 år) i klubbar och anläggningar anslutna till Hallands Golfförbund.
Styrelsen har under verksamhetsåret

bestått av:

Ordförande

Håkan Edvardsson

Falkenbergs GK och Björnhults GK

Sekrete rare

Rose-Marie Henriksson

Skoga by GK

Kassör
Bana/Miljö och vice ordf.
Dam
Regel- och handicap
Tävling
Utbildning

vakant
Mats Karlsson
Monika Heiner
Kjell Kristiansson
Tommy Ahlenbäck
Lars-Erik Blank

Rydö GK
Holms GK
Falkenbergs GK
Laholms GK
Haverdals GK

Junior & elit

Filip Johnsson

Tönnersjö GK

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året. Vissa möten har varit förlagda ute hos distriktets
klubbar för att på plats träffa klubbrepresentanter.
HGDFs Vårårsmöte genomfördes 2019-03-28 på Halmstad GK.
Höstårsmötet genomfördes 2018-10-26 efter avslutat Ordförande-ERFA-möte
Under året har Hallands Golfförbund
Golfförbundets

Förbundsmöte

varit representerat

på beredningsmöte

(april), distriktsordförandekonferens

på Björnhults GK.
(februari), Svenska

(augusti) och golfting (november).

Det har distribuerats ordförandebrev riktade direkt till klubbarna. Aktuell information har publicerats på
distriktets hemsida, www.hgdf.se. Löpande kontakt med klubbarna har framför allt hållits via de
kontaktpersoner som varje klubb har i HGDFs styrelse.
Distriktsavgiften

2019 var för klubbarna 19 kr per aktiv medlem från och med 13 års ålder. Någon avgift

för barn i åldern O-12 år tas inte ut.
Distriktets löpande verksamhet sköts huvudsakligen av de olika kommitteerna.
idrottskonsulent

anställd motsvarande

Distriktet har en

halvtid för arbete i första hand med juniorverksamheten

samt till

viss del med Tävlingsverksamheten och då åldersseriespelet. Josefin Odenring lämnade sin tjänst per
den sista april 2019 och ersattes av Johan Hellberg omgående. Dagarna innan Jul sade emellertid Johan
upp sin tjänst då han fått en heltidstjänst på en golfklubb. Vi tackar Johan för det arbete som han gjort
för Hallandsgolfen och önskar honom lycka till i sitt nya värv.
Då vi inte haft någon vald kassör under verksamhetsåret
redovisningen

från Ullared/Flädje
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I övrigt har administration

av distriktets verksamhet skötts av styrelsen på ideell basis.

Falkenbergs GK har erhållit ett bidrag från de fonderade medlen om 6.000 kr för ett projekt inom deras
Hand igo Ifve rksa m het.
Årets resultat utgör ett överskott om 21066 kr. Vinsten föreslås balanseras mot det egna kapitalet som
därefter uppgår till 511 931 {496 865} kr inkluderande ändamålsbestämda medel med 26.156 kr
(32.156) kr.
Då ordföranden, Håkan Edvardsson, under hösten 2019 drabbats av hälsoproblem har han pausat sitt
ordförandeskap från och med november varvid Vice ordföranden, Kjell Kristiansson, har gått in som
ordförande och lett styrelsearbetet under slutet av året. Håkan Edvardsson har meddelat att han
formellt önskar avgå i samband med Vårårsmötet 2020 p g a hälsoproblem, varför styrelsen föreslår att
det görs ett fyllnadsval av Ordförande för resterade del av verksamhetsåret 2020.
Halland i januari 2020
Styrelsen i Hallands Golfförbund gnm
Håkan Edvardsson, Ordförande

VERKSAMHETSBERÄTTELSER- KOMMITTEERNA
JUNIOR

2019

& ELITKOMMITTEN

Junior- & elitverksamheten fortsätter att variera kraftigt mellan distriktets klubbar, men antalet
delaktiga klubbar i distriktets verksamhetet blir fler. Det syns tydligt i antal anmälningar till tävlingar och
läger. Fritt spel för alla juniorer inom Halland fortsätter
våra klubbar och är ett viktigt inslag inom juniorgolfen.
Följande aktiviteter

har genomförts

att vara ett mycket uppskattat samarbete mellan

för Hallands juniorer 2019:

Teen Tour Future, First & Hallandstouren
Antalet starter på tävling bland juniorer i Halland på Teen Tour och Hallandstouren

ökat med hela 17%!

vilket är en oerhört rolig läsning. 2019 hade vi totalt 544 startande juniorer jämfört
2018. Procentuellt sett var ökningen lika stor på både flick- och pojksidan.

med 465 startande

Golfäventyret Cup
I samband med fyra omgångar av Teen Tour First och Hallandstouren

tillsammans

med arrangerande

klubb Golfäventyret

genomförde Hallands Golfförbund
Cup. Yngre juniorer som ej fått något handicap ännu

erbjöds olika övning, spela på 30-, 50- och 100-bana. Alla deltagande juniorer fick ett startkit och fika
under dagen. Antalet deltagare varierade mellan S-12 st.
Golftjej Halland
Det genomfördes

totalt fem träffar under året. Två träffar på våren, ett sommarläger,

en höstträff och

ett vinterläger. Till dessa träffar har samtliga flickor i distriktet, 0-21 år och upp till hcp 36, bjudits in. På
dessa träffar har mellan 4-12 flickor deltagit. Julia Lind, Cecilia Leijon-Fröjd, Julia Färm och Moa Edholm
Storm har varit ledare på dessa tjejträffar. Från SGFfick HGDF under året 20.000 kronor att använda till
denna verksamhet.

Hallands Galjförbund,
Org nr 849600-6928

årsmöteshandlingar

2020-03-24
Sida 4(13)

Halland Junior Cup
2019 spelades Halland Junior Cup över tre omgångar, vår, sommar och höst. Antal deltagande lag har
varit 3-5 stycken. I riktlinje med RF's rekommendationen
för barnidrott har vi i samband med Halland
Junior Cup inte publicerat några startlistor.
för en prisutdelning.

Istället har alla deltagarna i tävlingen fått en startkit, istället

Förändringen har mottagits positivt.

Junior DM
Spelades på Haverdals GK i samband med deras JMI-tävlingen.
och Hanna Nilsson Halmstad GK

Segrade gjorde Hugo Stark Halmstad GK

DM herrar
Spelades på Skogaby GK i samband med Skogaby Open. Segrade gjorde Victor Flatau Haverdals GK.
JSM lag
Första kvalspelet spelades på Ringenäs GK. Halmstad GK tog sig ända till finalen och lyckades vinna en
bronsmedalj!
Super Camp
Sju killar och två tjejer var med på höstens SuperCamp läger i Kristianstad arrangerat av landslaget. Med
som ledare från Halland var Johan Hellberg. Daniel Stark (tränare Halmstad GK) var en av
landslagstränarna
spelare.

på plats. Höstens Super Camp följs upp med ytterligare

två träffar för samma grupp

Elit
Under 2019 har SGF Elitmiljö bedrivit träffar för elitsatsande golfare i länet. Denna grupp är framför allt
till för de golfare som avslutat sin akademiska karriär i Halmstad eller någon annanstans och kommit
tillbaka till Halland. Sparring, tävling och utveckling har stått på schemat.
Övrigt
Inför 2018 infördes en åldersgräns på 13 år för tävlande juniorer på Teen Tour. Hallandstourens
fortsatte som vanligt och arrangerades som en undertour i samband med Teen Tour First. På
Hallandstouren finns ingen åldersgräns, men vi förhåller oss till reglerna med att ej publicera
resultatlistor då juniorer yngre än 13 år deltar. Dessa regler kommer från RF och SGF.
Vid årets ERFA-träff i gruppen junior och elit diskuterades årets aktiviteter och tävlingar för juniorer i
Halland. Fokus framöver är att jobba fram en juniorkornmitte
bestående av juniorer i distriktet för att få
deras insikt i hur distriktet kan utvecklas. En ytterligare stor punkt som diskuterades var MiniCamp som
distriktet ska införa till 2020, ett läger vid sidan om SuperCamp för att ge fler juniorer möjligheten till
bra material och verksamhet! I övrigt kom vi fram till att fortsätta med verksamheten på samma sätt
som under 2019.

Johan Hellberg
Idrottskonsulent

TÄVLINGSKOMMITTEN

Tävlingskommitten

för Hallands Golfförbundsdistrikt

har under år 2019 deltagit i och ansvarat för

följande aktiviteter:
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•

Tillsammans med klubbarna i distriktet

genomfört

damerna och 6 klasser för herrarna)uppdelade
16 klubbar i distriktet
•

Genomförande
tillsammans

•

seriespel i 10 åldersklasser (4 klasser för

på totalt 16 divisioner. Totalt deltog 117 lag från

och det spelades totalt 85 tävlingsomgångar

av ERFA-möte med klubbarnas tävlingsansvariga

med klubbarna fastställa tävlingsprogrammet

Genomförande

av kaptensmöten

där huvudpunkten

var att

för 2020 i distriktet

för damer och herrar med syfte att utveckla åldersseriespelet

baserat på spelarnas önskemål och klubbarnas möjligheter
•

Deltagit i av SGF anordnad TKO-konferens i Stockholm

•

Bistått klubbarna med råd och assistans i frågor rörande tävlingsverksamheten

•

Genomfört

Herr-och dam DM, Junior DM samt DM i alla distriktets

åldersklasser. DM för damer

avgjordes vid sista spelomgången för klass D22 och Herr DM som tidigare i tävlingen Skogaby
Open
•

Prisutdelning

i form av medaljer till distriktsmästarna

omgången i åldersseriespelet

som genomfördes

i samband med sista

för respektive åldersklass. Dessutom delades det ut diplom till

segrande lag i respektive åldersklass för damerna
•

Deltagit i ERFA mötet arrangerat av Regel- & Handicapkornmitten.

Tommy Ahlenböck
TKO

UTBILDNINGSKOMMITTEN

Kommitten

har deltagit i styrelsens möten och övriga aktiviteter.

Kommitten har endast utgjorts av kommittens ordförande. Då intresset för utbildningar inte förändrats
utan är fortsatt lågt bedöms detta inte i någon väsentlig omfattning ha påverkat kommittens
verksamhet
Ordförande har varit Lars-Erik Blank.
Kommittens ordförande har deltagit i de två, av SISU Idrottsutbildarna arrangerade, Idrottsforum
genomförts under året. Golfen är fortsatt representerad i alldeles för liten omfattning.
Kommitten försöker fortsatt få klubbarna att delta i av SISU Idrottsutbildarna
och föreläsningar. Utfallet var varit, milt sagt, klent.
Klubbarna är fortsatt
klubbar.

som

anordnade utbildningar

mindre bra på att anmäla behov av utbildning som kan vara av intresse för flera

Kommitten har under hösten, tillsammans med Regel- och handicapkornmitten,
att kunna erbjuda klubbarna en utbildning för tävlingskommitte/tävlingsledare

påbörjat planering för

Kommitten prenumererar på de nyhetsbrev som kommunernas fritidsförvaltningar
(motsv), inom HGDF
verksamhetsområde, ger ut. Dessa har vidarebefordrats till klubbarna inom respektive kommun.
Kommitten

har deltagit i SGFVerksamhetsseminarium

Även 2019 genomfördes

Hallands Golfförbund,
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Lars-Erik Blank
Utbildningskommitten

DAMKOMMITTEN

Damkommitteer

finns på några av de 19 halländska golfklubbarna.

kornmitte sköts verksamheten
eller av klubbens kansli.

av någon form av damverksamhet,

De klubbar som inte har egen DamTävlingskcmrnitte,

Medlemskornmitte

Under 2019 träffades damer från golfklubbarnas Damkommitteer och damverksamheter två gånger,
utöver de Nationella Damdagarna. Nio tävlingsdagar var planerade men endast sju tävlingar genomfördes. En omgång fick ställas in p gr a snö på banan och den andra hade för få deltagare anmälda,
Antalet damer på ND:s tävlingar har varierat mellan 33 till 46 per tävling, i snitt 37 spelare varav
hemmaspelare

i snitt ca 16%.

Nämnas bör också Old Girls tävlingar, som inte arrangeras via HGDF, där deras sex tävlingar i snitt lockat
58 damer per tävlingsomgång. Dessa tävlingar spelas på tisdagar.
Segrare i seriespelet blev, D22 Haverdals GK, DSOHalmstad GK, D60 Div 1 Falkenbergs GK och Div 2
Vinbergs GK samt D70 Falkenbergs GK. Grattis till alla segrare.
Vårträffen för dam ledarna i Halland hölls den 4 mars 2019. Samtliga klubbars damledare eller representanter för damerna fick också en inbjudan. 15 klubbar var representerade

vid mötet, vilket var

glädjande.
Malin Eriksson SISUjldrottsutbildarna
i Halland gav en presentation av sig själv samt vad klubbarna kan
få för stöd och hjälp vid olika utbildningar m m. Malin fick många frågor och lämnade många svar. Malin
hoppades på ett flitigt och bra samarbete med alla klubbar.
Träffen syftade till att behandla frågan om Halland ska arbeta vidare med Nationella Damdagar eller ej.
Deltagarna fick en information om utfallet 2018 av de olika tävlingsdagarna samt deltagandet.
Lämnades information

om tankegångar

kring ett nytt koncept för ersättningstävling,

som det visades en

förslag på. Efter genomgång av grundiden fick deltagarna resonera i grupp kring förslaget och komma
med synpunkter och ideer.
Deltagarna var eniga om att förändringen
projektet.
DAMERFA-träffen
mötet

skulle genomföras samt att HGDF skulle arbeta vidare med

hölls den 24 oktober 2019 på Halmstad GK och 11 klubbar var representerade

Ulrika Larsson, Akademibokhandeln
böckernas förtrollande

vid

Halmstad (, var kvällens inspiratör. Vi fick en snabb resa genom

värd och smakprov på nio böckers olika berättelser. Vi fick samtidigt en inblick i

Ulrikas genuina intresse för golf och även lite smak av fäktning. Det var en hissnande resa vi fick vara
med om, med mycket skratt och glädje. Deltagarna tyckte att det var ett trevligt föredrag och särskilt de
som hade turen att vinna en bok vid lottdragningen.
Deltagarna fick en genomgång av den nya tävlingen, Halland Ladies, som ska ersätta tidigare Nationell
Damdag. Det var övervägande positiva omdömen och flertalet damer tyckte att det var spännande med
ett nytt upplägg. Syftet med ändringen är att, fler damer ska våga åka till andra golfbanor i Halland och
därmed få uppleva den glädje och trivsel som finns inom damgolfen.
Halland Ladies är i första hand en tävling för ALLA och inte vara alltför dyrt att delta i.
Hallands Golfförbund,
Org nr 849600-6928

årsmöteshandlingar

2020-03-24
Sida 7(13)

Det blir spännande att följa de sju tävlingar som kommer att spelas under 2020.
Prisutdelning, Holms GK:s damer fick sin första inteckning på vandringspriset med 49 poäng., sedan kom
Haverdals GK, 44 poäng samt Halmstad GK och Varbergs GK med 39 poäng.
Slutligen vill jag tacka alla Damledare för ett bra samarbete under 2019 och ser fram emot ett spännande 2020.
Monika Heiner
Damkommitten

BAN- OCH MIUÖKOMMITTEN

Vi har haft fyra möten i ban- och miljökommitten
Vi hade uppstartsmöte
uppslutning.

för alla banarbetare

Sedan har det varit grundutbildning
SGA och bankonsulenterna

under verksamhetsåret.

14 mars på John Deere i Getinge med mycket god

i banarbete vecka 11 och 12 i Varberg med 16 deltagare.

har haft 2 planeringsträffar

under året.

Den 11 september var det banchefs möte (Erfa) på Halmstads GK.
Som ni vet så ingår även Slope-gruppen i denna kornmltte.
Det nya för Slope-gruppen är att vi i Halland utgör en region tillsammans med Bohuslän-dal och
Göteborgsdistrikt som lyder direkt under SGF. Vi har i år slopat Vinbergs GK, Skogaby GK.
Planen inför 2020 är att vi skall slopa lite mer eftersom vi har legat lågt på grund av nya programvaror
mm i år.
Den gångna säsongen har varit mycket gynnsam över lag för våra banor inom distriktet.
Jag vill tacka alla för ett mycket gott jobb och samarbete under året.

Mats Karlsson
Ban- och miljökommitten

REGEL- OCH HANDICAPKOMMITTEN

Verksamhetsåret präglades av den stora regeluppdateringen.
Drygt 75 klubbfunktionärer
fick en rejäl
genomgång av reglerna i tre grupper under tre kvällar vardera. Utbildningen har varit på
distriktsdomarnivå och baseras på R&As Level 2.
Distriktsdomarnas

grundutbildning

i de nya reglerna gjordes redan hösten 2018. Under 2019 har två

träffar genomförts med fokus på praktisk vidareutbildning. Domarna har där i mindre grupper utsatts för
reella situationer där de fått avge sina "rulings". Därutöver genomfördes en "kom-igång-med-regler
träff
och ett distriktsdomarprov.
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Regel- och Handicapkornrnitten

har under året försett större tävlingar och juniortävlingar

med domare. Målsättningen är två domare per tävling och att samtliga juniortävlingar
Detta har till näst intill uppfyllts till 100%.

i distriktet

skall ha domare.

Regel- och Handlcapkommitten
Under 2019 har kommitten bestått av:
•

Kjell Kristiansson, Falkenberg, ordförande

•

Lars Andersson, Tönnersjö, handicap, amatörbestämmelser

•

Bertil Johansson, Laholm, lokala regler

•

Stellan Sveman, Falkenberg, domartillsättning

•

Tommy Gustavsson, Ringenäs, utbildningsansvarig

Kommitten

samt doping

har under året haft sju möten.

Distrikts- och förbundsdomare
Distriktet har under året haft till förfogande 16 distriktsdomare.
förbundsdomare, varav en ingår i kommitten.

Inom distriktet

finns också två

Kjell Kristiansson
Regel-& hepkommitten

HANDIGOLF

Då våra resurser inom distriktet
bedrivits av distriktet.

varit begränsade, personellt,

har någon reell handigolfverksamhet

Falkenbergs GK har tilldelats 6 000 kr för sina aktiviteter

inte

under året. Dessa medel

kommer från den fondering som gjordes i samband med gåvan från Bäckavattnets GKs avveckling.

För Handigolfverksamheten
Håkan Edvardsson

JURIDISKA KOMMITTEN

Juridiska kommitten

bestående av

•
•

Hans Andren. Varberg
Stefan Ågren, Halmstad

•

Leif Danielsson, Falkenberg

•

Rose-Marie Henriksson, Skoga by

•

Mats Karlsson, Rydö

•
Håkan Edvardsson, Falkenberg
har haft tre ärenden att handlägga under 2019.

För Juridiska kommitten
Håkan Edvardsson
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Hallands Golfförbund

Org nr 849600-6928
RESULTATRÄKNING

(Belopp i kkr)
Utfall

Budget

Utfall

2019-12-31

2019

2018-12-31

356

356

356

37

32

28

Startavg - Åldersseriespel

120

120

122

Erfa-och utbildningsträffar

O

O

O

Bidrag HIF/SISU

69

35

42

Övriga int

20

30

41

602

573

589

237

250

267

71

107

124

107

103

102

64

40

49

Utbildnlngskornmitte

3

1

27

Damkommitte

7

15

10

Bankomrnitte

3

25

8

89

99

72

O

10

1

581

650

660

21

-77

-71

O

O

O

21

-77

-71

INTÄKTER

Avgifter från klubbar
Juniorkommitten

Totala intäkter

KOSTNADER

Idrottskonsulent
Junlorkommltte
Tävlingskornrnitte
Regel-och Hcp-kornrnitte

Gemensamma kostnader
Handigolf
Totala kostnader

Resultat före finansnetto
Finansnetto
Årets resultat
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Hallands Golfförbund
Org nr 849600-6928

BALANSRÄKNING
(Belopp kkr)

2019
12-31

o

TILLGANGAR

2018
12-31

Omsättningstillgångar

2019
12-31

2018
12-31

Leverantörskulder

14

15

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga

skulder

Likvida medel

571

533

Kundfordringar

O

O

Övriga skulder

11

12

O

1

Imterimsskulder

33

11

571

535

S:a kortfristiga

59

38

26
465

32
522

21

-58

S:a eget kapital

512

497

S:a skulder och eget kapital

571

535

Förutbetalda

kostnader

S:a omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar

skulder

Eget Kapital
Handigolffond
Ackmulerat eget kapital
Årets resultat

S:a Anläggningstillgångar

571

Summa tillgångar

535

Filip Johnsson

Mats Karlsson

Min Revisionsberättelse

beträffande

f.&:~,

denna årsredovisning

har avgivits 2020-02-1'1

Utsedd av årsmötet

Hallands Golfförbund,
Org nr 849600-6928

årsmöteshandlingar
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman

i Hallands Golfförbund, org.nr 849600-6928

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen

för Hallands Golfförbund för år 2019.

Styrelsens ansvar tör årsredovisningen
som ger en rättvisande

bild enligt årsredovisningslagen

den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning

som inte innehåller väsentliga

felaktigheter,

vare sig dessa beror på oegentligheter

och för

eller på fel.

Revisorns ansvar

~

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen

på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen

kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför

inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter
årsredovisningen,

vare sig dessa beror på oegentligheter

eller på fel. Vid denna riskbedömning

interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
granskningsåtgärder
effektiviteten

som är ändamålsenliga

i föreningens

redovisningsprinciper
övergripande

årsredovisningen

med hänsyn till omständigheterna,

för att ge en rättvisande

bild i syfte att utforma

men inte i syfte att göra ett uttalande

interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten

som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar

presentationen

i

beaktar revisorn de delar av den

i redovisningen,

om

i de

liksom en utvärdering av den

i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga

som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning
rättvisande

har årsredovisningen

bild av föreningens

året enligt årsredovisningslagen.

upprättats

i enlighet med årsredovisningslagen

finansiella ställning per den 31 december
Förvaltningsberättelsen

och ger en i alla väsentliga avseenden

2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för

är förenlig med årsredovisningens

övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen
/""""'

har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hallands Golfförbund för år

2019.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret förförvaltningen.

~

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen

på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god

revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande
åtgärder och förhållanden
skyldig till försummelse

om ansvarsfrihet

har jag utöver min revision av årsredovisningen

i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot

som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga

som grund för mitt uttalande.

Uttalande
Jag tillstyrker att föreningsstämman

Halmstad den 19 februari 2020

Per Boström

granskat väsentliga beslut,

har företagit någon åtgärd eller gjort sig

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hallands Golfförbund
Fullmakt
(medtas till årsmötet)

För
________________

som innehar föreningens rösträtt

(namn)

att såsom ombud representera

___________________

GK

vid Hallands Golfförbunds årsmöte den 24 mars 2020 på Björnhults Golfklubb.

2020-

(för golfklubben)
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Org nr 849600-6928
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