Höstårsmöte 2020

Den 27 oktober 2020 på Björnhults Golfklubb

4. Föredragningslista vid HGDF:s höstårsmöte 2020
Representanter för golfklubbarna i distriktet kallas till Höstårsmöte med Hallands Golfförbund
Tisdagen den 27 oktober 2020 kl. c:a 18:00 på Björnhults Golfklubb, Falkenberg.

Enligt HGDF:s stadga äger varje klubb rätt att utse två ombud, som skall vara medlemmar i den klubb
de företräder. Klubben har dock bara rätt till en röst. 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.
På grund av den pågående Corona-Pandemin vädjar styrelsen till klubbarna att enbart skicka en
deltagare. Anmälan krävs.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

Mötets öppnande
Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet
Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret
Stadgeändringar
a. Valberedning
Rapport om frågor vid återupptagningen av det ajournerade FM.
a. Verksamhetsinriktning
b. Ekonomisk ram och medlemsavgifter
Fastställande av antalet ledamöter i HGDF-styrelsen
Val av
a. ordförande för en tid av ett år
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
d. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet
a. Proposition 1 – justering av hur medlemsavgift beräknas
b. Motion 1 från Halmstad GK - DM
c. Motion 2 från Halmstad GK - åldersseriespelet
Övriga frågor (information och diskussion)
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7. HGDF - Verksamhetsplan och Budget för 2021
Styrelsen i Hallands Golfförbund bestående av
Ordförande
Sekreterare
Kassör

Kjell Kristiansson, Falkenberg (även ordf Regel- och Hcp)
Rose-Marie Henriksson, Halmstad
Magdalena Muotka, Falkenberg

Ledamöter tillika kommittéordföranden
Bana- o miljö
Dam
Regel- o hcp
Tävling
Utbildning
Junior- och elit

Mats Karlsson, Torup, tillika vice ordf
Monika Heiner, Halmstad
se Ordförande
Tommy Ahlenbäck, Laholm
Lars-Erik Blank, Halmstad
Filip Johnsson, Halmstad

avger härmed förslag till Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2021.
Vision
Tillsammans med klubbarna inom distriktet ge alla, efter var och ens förutsättningar, möjlighet till
golfspel.
Ändamål, sammansättning och verksamhetsområde
Hallands Golfförbund (HGDF) ska såväl verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag som i enlighet
med Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) stadgar, såsom SGF:s regionala
organ. HGDF har 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).
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HGDF - Verksamhetsplan 2021
Året 2020 har kraftigt påverkats av Corona-pandemin. Golfen har genom sin karaktär som
utomhussport och inbyggda ”sociala avstånd” gett många ett andningshål. Det har gjort att golfspelet
ökat på ett aldrig tidigare upplevt sätt. Antalet spelade ronder på klubbarna har ökat med närmare
40%. Även medlemstillströmningen och greenfeespel har ökat kraftigt.
Pandemin har samtidigt inneburit att organiserad verksamhet har fått begränsas. För HGDF har det i
stort sett inneburit att verksamhet varit långt mindre än normala år. Damverksamheten inställdes
helt. Åldersseriespelet begränsades till en omgång (DM). Planerade utbildningar ställdes in. Osv.
Verksamhetsplanen för 2021 bygger på att verksamheten det kommande året normaliseras.
Innehållet i planen kommer därför till allra största delen vara identisk med föregående år plan.

Övergripande verksamhetsplan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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 bland annat i samband med distriktets styrelsemöten
Arbeta för jämställdhet inom golfen i Halland (Vision 50/50)
Utdelning av projektmedel för paragolfens utveckling i distriktet
Arrangera GDF-möten vår och höst
Arrangera ERFA-träffar
Handlägga juridiska frågor i en beslutsför kommitté
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 RF_SISU Hallands årsmöten
Ta fram en ny lösning för distriktets webbplats

Utbildning
Verksamhetsåret 2020 blev, av kända skäl, något annorlunda än planerat. Vi fick ställa in alla
planerade utbildningar. Avsikten är att, beroende på pandemiläget och myndigheters anvisningar,
genomföra den för 2020 planerade verksamheten under 2021.
Vi kommer också, liksom senaste åren, utnyttja de utbildningar RF-SISU Halland anordnar.
Vissa utbildningar arrangeras av SGF och då informerar kommittén klubbarna om dessa. Kommittén
anordnar, i samverkan med Regel- och handicapkommittén vissa utbildningar i egen regi.
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Föreligger ett, från klubbarna anmält behov, anordnar kommittén utbildning i Golfens ledarskap del 1
(GL1). Dock krävs ett minimiantal av fem personer för att HGDF skall genomföra GL1-utbildning. SGF
har de senaste åren anordnat några GDF-utbildningar till vilka klubbar inom HGDF kan anmäla
deltagare.
Golfens ledarutbildning del 2 genomförs av SGF och påverkar inte kommitténs arbete samt genererar
inga kostnader för HGDF. I dagsläget har SGF inte annonserat några utbildningar för 2021. Om ett
tillräckligt stort behov uppstår kan framställan ske till SGF om genomförande i närområdet.
Följande aktiviteter planeras för 2021
Golfens ledarutbildning steg 1 – Praktik (GL1)
Genomförs, i HGDF regi, endast efter framställan från klubbarna under förutsättning att ett
tillräckligt stort antal, minst fem, deltagare finns. Kursen genomförs till självkostnadspris.
Golfens ledarutbildning steg 2 – Fördjupning (GL2)
Genomför av SGF.
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50
HGDF styrelse har påbörjat utbildningen som fortsätter under 2021
ERFA
ERFA 2020 fick ställas in men kan förhoppningsvis genomföras igen under 2021 och genomförs
kommittévis.
Tävlingsledningsutbildning
Om smittskyddsläget medger planerar vi genomföra, under våren 2021, den utbildning som fick
ställas in 2020. En kväll per kurs. Två kurser på olika platser.
Planerat för 30 deltagare per kurs.
En kväll om regler
Detta har genomförts ett tidigare år och var mycket uppskattat. Planen är att genomföra en sådan
kväll även under vintern/våren 2021. Bedömt 50 deltagare
GIT tävling
Ett antal klubbar har önskat en utbildning. En kurs med 25 deltagare planeras.
Idrottsforum
Kommitténs ordförande deltar i de två, av RF-SISU Halland, anordnade Idrottsforum

Lars-Erik Blank
Utbildningsansvarig
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Regel & Handicap
2020 blev ett exceptionellt år. En stor del av verksamheten ställdes in på grund av Corona-pandemin.
2021 blir förhoppningsvis ett mer normalt år.
Förbundsdomare (FD).
• Verka för att distriktet kontinuerligt har minst två aktiva förbundsdomare. Inskolning av en ny
förbundsdomare påbörjades under 2020 och inskolning av en andra planeras starta under
verksamhetsåret.
Distriktsdomare (DD).
• Antalet ordinarie distriktsdomare är nu 16. Dessutom har vi tre assisterande. För att täcka
domarbehovet framöver och ta höjd för kommande avgångar behöver 3-4 nya domare rekryteras
och skolas in årligen.
•

Det långsiktiga målet är att ha minst en DD per klubb i distriktet. För närvarande har bara 12
klubbar DD.

•

Av befintliga domare är bara en kvinna. Nyrekryteringen fokuseras därför 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).
• Intresset för klubbdomare är minimalt. De flest klubbar som har utbildade klubbdomare
använder inte dessa. R&H kommer därför att se över hur klubbdomare hanteras i framtiden.
Lokala Regler/Tävlingsbestämmelser/Banmarkeringar
• R&H kommer succesivt, under de kommande åren, att besöka distriktets klubbar för att se över
klubbarnas banmarkeringar.
• 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-& handicapkommittén
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Ban- & miljökommittén
• Utveckla växtskyddarbetet 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 på någon av Hallands Golfklubbar.
Implementering av tävlingen Halland Ladies, som ersätter tidigare Nationell Damdag.
Fortsätta med framåtriktat arbete för att få fler damer engagerade i klubbarnas olika
kommittéer, styrelser, valberedningar m m.
Pusha för utbildning av damledare vid HGDFs utbildningstillfällen.
Planlägga och genomföra ERFA-träffen för distriktets Damkommittér under hösten 2021.
Besöka hallandsklubbarna för att få information om utvecklingen av damverksamheterna.
Vid önskemål delta vid damernas möten inför kommande säsong.
Ingå i HGDFs serielagskommitté tillsammans med tävlingskommittén.
Tillsammans med övriga i HGDF:s styrelse fortsätta arbetet med Klubbutvecklingsprogrammet
Vision 50/50

Monika Heiner
Damkommittén
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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
Utveckla/genomföra seriespelet för 10/11 åldersklasser (3/4 dam- och 7 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
Ordförande i Tävlingskommittén

Junior- och elitkommittén
Tillsammans med, och på uppdrag av Hallands golfklubbar, vill vi driva och utveckla Junior- och
Elitgolfen i Halland.
Vi vill erbjuda verksamhet som vänder sig till alla nivåer inom Juniorgolfen 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tillsätta en juniorkommitté med juniorer från distriktets olika klubbar
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 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 distriktets juniorer
verka för att öka intresset för distriktets aktiviteter, både bland klubbar och juniorer
verka för att utbilda föräldrar
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•
•
•
•

genomföra ERFA-träffar
verka för en fortsättning av ”fritt Spel” för juniorerna i Halland på alla klubbar i Halland
verka för att juniorgolfen i Halland ska synas mer utåt
samverka med Idrottsgymnasier i Halland med golf i sin verksamhet

Nicholas Blomqvist
Idrottskonsulent

Filip Johnsson
Junior- och elitkommittén

Paragolf
•
•
•
•

Stimulera distriktets klubbar till att anpassa och/eller modifiera sina anläggningar till
paragolfares möjligheter till träning och spel
Bistå distriktets klubbar med råd och anvisningar när det gäller paragolfverksamheten
Verka för att distriktets paragolfare ges möjlighet till spel- och erfarenhetsutbyte samt till
deltagande i nationella paragolfaktiviteter
Utdelning av projektmedel från HGDF:s paragolffond för paragolfen i distriktet

Nicholas Blomqvist
Idrottskonsulent

Juridiska kommittén
Kommittén handlägger inkomna anmälningar inom distriktet vid förseelser mot golfens och idrottens
regelverk.
Den Juridiska Kommittén väljs från aktuellt Höstårsmöte av årsmötet.
För juridiska kommittén
Rose-Marie Henriksson
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Budget för 2021
Historiskt utfall
Utfall
INTÄKTER
Avgifter från klubbar
Junior- o elitkommittén
Startavg - Åldersseriespel
Erfa-och utbildningsträffar
Bidrag HIF/SISU
Övrigt (Idrottslyft m m)
HN/HP-golfen

2019
356
37
120
0
69
20

2018
356
28
122
0
42
54

2017
362
31
116
49
52
35

2016
369
72
110
74
51
20

2015
369
62
97
124
37
40
0

2014
349
49
94
123
44
23
37

2013
352
57
96
105
37
30
42

2012
345
59
130
89
32
9
53

Totala intäkter

602

602

645

696

729

719

719

717

KOSTNADER
Idrottskonsulent
Juniorkommitté
Tävlingskommitté
Regel-och Hcp-kommitté
Utbildningskommitté
Damkommitté
Bankommitté
Gemensamma kostnader
Handigolf/Paragolf

237
71
107
64
3
7
3
89
0

267
124
102
49
27
10
8
72
1

230
83
105
43
57
6
14
94
1

203
99
104
11
78
7
10
79
5

217
105
82
44
152
6
31
78
0

214
93
109
31
137
7
25
72
6

254
106
105
23
127
7
16
69
5

263
107
105
37
77
5
10
61
5

Totala kostnader

581

660

633

596

715

694

712

670

Resultat före finansnetto
Finansnetto

21
0

-58
0

12
0

100

14
0

25
1

7
3

47
8

Årets resultat

21

-58

12

100

14

26

10

55

Eget kapital vid årets slut
Årets resultat
Överförda medel

464
21

522
-58

510
12

410
100

396
14

370
26

340
10
20

285
55

Utgående eget kapital

485

464

522

510

410

396

370

340

26

32

511

496

Paragolf - fond
Inkl paragolffond
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Budget
2020 har varit ett exceptionellt år på alla sätt. Den befarade nedgången på grund av pandemin har i
stället ersatts av en exceptionell ökning av golfspelet och en kraftig ökning av antalet medlemmar.
SGF:s debitering baserad på septembermätningen visar på 20 347 medlemmar. Samma antal
medlemmar nästa år skulle ge en intäkt på 387 tkr. Intäkten har budgeterats till 370 tkr.

Budgeten nedan är baserad på en oförändrad årsavgift för 2021.
Budget
INTÄKTER
Avgifter från klubbar
Junior- o elitkommittén
Startavg - Åldersseriespel
Erfa-och utbildningsträffar
Bidrag HIF/SISU
Övrigt (Idrottslyft m m)
HN/HP-golfen

2021
370
36
115
0
6
37
0

2020
350
36
115
10
40
37

2019
356
32
120
0
35
30

Totala intäkter

564

588

573

KOSTNADER
Idrottskonsulent
Juniorkommitté
Tävlingskommitté
Regel-och Hcp-kommitté
Utbildningskommitté
Damkommitté
Bankommitté
Gemensamma kostnader
Handigolf/Paragolf

265
95
82
60
20
15
25
90
6

260
93
83
40
20
15
25
100
2

250
107
103
40
1
15
25
99
10

Totala kostnader

658

638

650

Resultat före finansnetto
Finansnetto

-94
0

-50
0

-77
0

Årets resultat

-94

-50

-77

Årsavgift
Årets budget är baserad på en årsavgift på 19 kr. Styrelsen föreslår att denna bibehålls oförändrad.
Se också nästa avsnitt om Eget Kapital.
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Eget kapital
Sedan 2012 har distriktets egna kapital vuxit kraftig. Det ingående egna kapitalet 2012 var 285 tkr. En
grov uppskattning indikerar att ingående eget kapital 2021 hamnar på storleksordningen 650 tkr.
Styrelsen upplever att detta är ett för stort eget kapital i en ideell förening av HGDF:s storlek.
Budgeten för 2021 indikerar en förlust på -94 tkr. Men tittar vi historiskt på de föregående fem åren,
2015-2019, har i snitt utfallet blivit 78 tkr bättre än i budget.

Budget
Utfall
Diff

2015
-24
14

2016
-49
100

2017
-62
12

2018
-88
-58

38

149

74

30

2019
-77
21 Medel
98

77,8

Baserat på ovanstående föreslår styrelsen att årsavgiften på 19 kr/medlem bibehålls men att
klubbarna får en återbetalning som reducerar HGDF:s egna kapital till ca 350 tkr. Återbetalningen
görs genom en rabatt på årsavgiften för 2021. Rabatten avrundas nedåt till hela kronor. Den
beräknas preliminärt bli ca 8 kr.
Rabatten är inte medtagen i budgeten
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8. Stadgeändring
Baserat på beslut vid riksidrottsmötet (RIM) har SGF:s genomfört förändringar i GDF:s mallstadga. För
att överensstämmelse med mallstadgan föreslås följande ändringar i HGDF:s stadga.
Nuvarande lydelse
5 § BESLUTANDE ORGAN
HGDF:s beslutande organ är årsmötena, extra
årsmöte och HGDF-styrelsen.

§ 12 VALBARHET
Valbar till HGDF-styrelsen är varje i Sverige
permanent bosatt person.

Förslag ny lydelse
5 § BESLUTANDE ORGAN
HGDF:s beslutande organ är årsmötena, extra
årsmöte och HGDF-styrelsen.
Juridiska kommittén är beslutande organ i
ärenden enligt 14 kap RF:s stadgar.
§ 12 VALBARHET
Valbar till HGDF-styrelsen och Juridiska
kommittén är varje i Sverige permanent bosatt
person. För valbarhet krävs också att den
nominerade personen är medlem i en förening
ansluten till Riksidrottsförbundet.

Ledamot i HGDF-styrelsen får inte väljas till
revisor eller revisorssuppleant i HGDF.

Ledamot i HGDF-styrelsen får inte väljas till
revisor eller revisorssuppleant i HGDF.

Arbetstagare inom HGDF får inte väljas till
ledamot av HGDF-styrelsen eller till revisor i
HGDF.

Arbetstagare inom HGDF får inte väljas till
ledamot av HGDF-styrelsen, Juridiska
kommittén eller till revisor i HGDF.

HGDF-styrelsen, valberedningen, kommittéer
och andra organ bör ha en sådan
sammansättning att jämställdhet mellan
kvinnor och män kan nås samt att olika
åldersgrupper finns representerade.
§ 13 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid HGDF:s ordinarie vårårsmöte ska följande
ärenden behandlas och protokollföras:

HGDF-styrelsen, Juridiska kommittén,
valberedningen, kommittéer och andra organ
bör ha en sådan sammansättning att
jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås
samt att olika åldersgrupper finns
representerade.
§ 13 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid HGDF:s ordinarie vårårsmöte ska följande
ärenden behandlas och protokollföras:

[....]

[....]

Vid HGDF:s ordinarie höstårsmöte ska följande
ärenden behandlas och protokollföras:

Vid HGDF:s ordinarie höstårsmöte ska följande
ärenden behandlas och protokollföras:

1. upprop, fullmaktsgranskning och
1. upprop, fullmaktsgranskning och
fastställande av röstlängd på grundval av
fastställande av röstlängd på grundval av
den av FS upprättade röstlängden
den av FS upprättade röstlängden
2. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
2. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. fastställande av föredragningslista
3. fastställande av föredragningslista
4. val av ordförande och sekreterare för mötet 4. val av ordförande och sekreterare för mötet
5. val av två protokolljusterare, tillika
5. val av två protokolljusterare, tillika
rösträknare, som jämte ordföranden skall
rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet
justera mötesprotokollet
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6. fastställande av årsavgifter,
verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets- och
räkenskapsåret
7. fastställande av antalet ledamöter i HGDFstyrelsen
8. Val av
a. ordförande för en tid av ett år
b. halva antalet övriga ledamöter i
styrelsen för en tid av två år
c. en revisor och en revisorssuppleant
för en tid av ett år
d. tre ledamöter i valberedningen för
en tid av ett år, av vilka en skall
utses till ordförande
9. behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner avseende distriktets
verksamhet
10. övriga frågor (information och diskussion)

6. fastställande av årsavgifter,
verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets- och
räkenskapsåret
7. fastställande av antalet ledamöter i HGDFstyrelsen och Juridiska kommittén
8. Val av
a. Ordförande i HGDF:S styrelse för en
tid av ett år
b. halva antalet övriga ledamöter i
HGDF:s styrelse för en tid av två år
c. ordförande i Juridiska kommittén
för en tid av ett år
d. halva antalet övriga ledamöter i
Juridiska kommittén för en tid av
två år
e. en revisor och en revisorssuppleant
för en tid av ett år
f. tre ledamöter i valberedningen för
en tid av ett år, av vilka en skall
utses till ordförande
9. behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner avseende distriktets
verksamhet
10. övriga frågor (information och diskussion)

20 § ÅLIGGANDEN
Det åligger HGDF-styrelsen att som
servicegivare till, samordnare av och
demokratiskt ombud för de inom distriktet
tillhörande golfklubbarna:

20 § ÅLIGGANDEN
Det åligger HGDF-styrelsen att som
servicegivare till, samordnare av och
demokratiskt ombud för de inom distriktet
tillhörande golfklubbarna:

[....]

[....]

11. utöva bestraffningsrätt enligt 14 kap. RF:s
stadgar, utom i sådana fall som förbehållits
FS enligt 1 kap. 24 § SGF:
12. vara SGF:s remissinstans vid inval av nya
golfklubbar och anslutning av nya
associationer samt vid förlängning av
medlemskap och associationsavtal i
enlighet med riktlinjer som utfärdats av
SGF;
13. delta på SGF:s årliga styrelse- och
verksamhetsseminarier samt de årliga
möten som genomförs med representanter
för SGF och samtliga GDF;
14. bedriva kontinuerlig verksamhet i
kommitté- eller projektform i frågor som

11. utöva bestraffningsrätt enligt 14 kap. RF:s
stadgar, utom i sådana fall som förbehållits
FS enligt 1 kap. 24 § SGF:
11. vara SGF:s remissinstans vid inval av nya
golfklubbar och anslutning av nya
associationer samt vid förlängning av
medlemskap och associationsavtal i
enlighet med riktlinjer som utfärdats av
SGF;
12. delta på SGF:s årliga styrelse- och
verksamhetsseminarier samt de årliga
möten som genomförs med representanter
för SGF och samtliga GDF;
13. bedriva kontinuerlig verksamhet i
kommitté- eller projektform i frågor som
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rör handicap, regler, juniorer, tävlingar,
bana/miljö och golfrelaterade utbildningar;
15. granska och uppdatera funktionärsregistret
i GIT över ansvariga personer för
verksamhet som anges i punkten 14;
16. utbilda distriktsdomare.

rör handicap, regler, juniorer, tävlingar,
bana/miljö och golfrelaterade utbildningar;
14. granska och uppdatera funktionärsregistret
i GIT över ansvariga personer för
verksamhet som anges i punkten 14;
15. utbilda distriktsdomare.
16. i enlighet med lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta
med barn begära att den som anställs eller
erhåller uppdrag inom GDF, om arbetet eller
uppgifterna som personen erbjuds eller
tilldelas innebär direkt och regelbunden
kontakt med barn, visar upp ett utdrag
enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister. I enlighet med golfens
tillämpningsregler ska kontrollen göras
årligen.

NY 22 § JURIDISKA KOMMITTÉN

22 § ÖVERLÄMNANDE AV
BESLUTANDERÄTTEN

Juridiska kommittén ska bestå av en
ordförande, som väljs för en tid av ett år
samt minst två och högst fem ledamöter.
Hälften av ledamöterna ska väljas årligen för
en tid av två år
23 § ÖVERLÄMNANDE AV
BESLUTANDERÄTTEN

[….]

[….]

23 § UTMÄRKELSER

24 § UTMÄRKELSER

Enl uppdrag
Kjell Kristiansson
ordförande
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9. Frågor vid återupptaget förbundsmöte
Förbundsmötet i våras ajournerades eftersom osäkerhet om Corona-pandemins effekter på golfen
var omöjliga att förutse. Därför sköts frågorna om Verksamhetsinriktning och om Ekonomisk ram och
Medlemsavgifter fram till hösten. Det ajournerade mötet kommer att återupptas den 11 november.
De bifogade handlingarna, som är preliminära. De kommer under oktober att diskuteras med
distrikten. Förhoppningsvis kan slutgiltiga handlingar presenteras i tid till höstårsmötet.
Vid HGDF:s vårårsmöte beslöts att stödja styrelsens förslag att tillstyrka såväl
verksamhetsinriktningen som den ekonomiska ramen samt årsavgiften. Inga avgörande ändringar har
gjort i de uppdaterade handlingarna.
Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår, under förutsättning att inga större förändringar görs i handlingarna,
- att tillstyrka SGF:s styrelses förslag till Verksamhetsinriktning
- att tillstyrka SGF:s styrelses förslag till Ekonomisk ram och Årsavgift
Handlingarna i separata bilagor
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11.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till Hallands Golfdistriktsförbunds höstårsmöte den 27 oktober 2020.
Mats Karlsson, Rydö GK har avböjt omval till styrelsen.
Valberedningen föreslår till styrelsen;
Ordförande för 1 år:

Kjell Kristiansson, Falkenbergs GK (omval)

Ledamöter för 2 år:

Rose-Marie Henriksson, Skogaby GK (Omval)
Monica Heiner, Holms GK (Omval)
Kim Sintorn, Falkenbergs GK (Nyval)
Tommy Gustavsson, Ringenäs GK (Nyval)

Kvarstår till Höstårsmöte 2021:

Magdalena Muotka, Falkenbergs GK
Lars-Erik Blank, Haverdals GK
Filip Johnsson, Holms GK
Tommy Ahlenbäck, Laholms GK

Till Juridiska Kommittén
Ordförande för 1 år:

Hans Andén, Varbergs GK (omval)

Ledamöter för 2 år:

Rose-Marie Henriksson, Bäckavattnet GK (Omval)
Mats Karlsson, Rydö GK (Omval)
Stefan Ågren, Halmstad GK (Omval)

Ledamöter för 1 år:

Leif Danielsson, Falkenbergs GK (Omval)
Håkan Edvardsson, Falkenbergs GK (Omval)

Till Revisorer
Revisor för 1 år:

Rolf Isaksson, Varbergs GK (Omval)

Revisorssuppleant för 1 år:

Sune Andersson, Flygstadens GK (Omval)

2020-10-09
Valberedningen
Johan Johansson, Falkenbergs GK – ordförande
Per-Olof Ejresund, Halmstad GK
Mats Nordvall, Tönnersjö GK
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12. Styrelsens förslag och Inkomna motioner
Proposition: Justerad modell för slutavräkning av årsavgifterna
Bakgrund
Distriktsstyrelsen föreslår att debiteringsunderlaget för slutavräkningen av årsavgifterna till distriktet
justeras så att det följer SGF:s modell.
Vid höstårsmötet 2017 ändrades hur debiteringen och beräkningen av årsavgifterna görs. Syftet var
att få en överenstämmelse med SGF:s debitering. Enligt beslutet på årsmötet görs en preliminär
debitering i mars baserad på 80% av antalet medlemmar vid oktobermätningen föregående år.
Slutavräkning görs sedan på hösten baserad på mätningen i oktober innevarande år.
Men beslutet överensstämmer inte med SGF:s modell. SGF baserar sin slutliga avgift på den högsta
av tre mätningar som genomförs mellan 1 juli och 15 september.
Genom propositionens förslag till justeringen kommer önskad överensstämmelse att uppnås och
HGDF och SGF redovisa samma antal medlemmar som debiteras.
Avgiftens storlek fastställs fortsatt årligen på distriktets höstårsmöte.
Förslag
HGDF:s styrelse föreslår:
att slutavräkningen av medlemsavgiften baseras på det högsta medlemsantalet vid SGF:s tre
mätningar mellan 1 juli och 15 september
att faktureringen skall göras senast 30 september med betalning senast sista oktober.

Falkenberg den 29 september 2020
Hallands Golfförbund

Kjell Kristiansson enl uppdrag
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Motion 1 - Halmstad Golfklubb: Distriktsmästerskap i Halland
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Styrelsens yttrande över Motion 1
Förr var DM separerad från åldersseriespelet. När allt färre anmälde sig till DM och flera åldersklasser
fick ställas in i brist på deltagare togs beslutet att integrera DM i åldersseriespelet. Till skillnad från
övriga omgångar är den omgång som är DM öppen för alla spelare, alltså även från spelare som inte
ingår i åldersseriespelet.
Att lägga DM som en separat tävling innebär fler tävlingstillfällen, troligtvis 3, och medför en risk att
flera klasser får ställas in.
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen
att motionen avslås
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Motion 2 - Halmstad Golfklubb: Begränsning av antal ålderseriespel
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Styrelsens yttrande över Motion 2
För golfen är åldersseriespel en viktig ingrediens ur ett idrottsligt perspektiv. Vi har full förståelse för
att 2020 har inneburit en exceptionell situation för klubbarna. Ett år där antal bokade ronder i snitt
ökat med över 40% ger ett ökat tryck och trängsel på banorna. Detta trots att årets åldersseriespel
har varit inställt (10 åldersklasser, 16 divisioner, 85 speltillfällen var planerade).
Då det finns en risk att även nästa år får ett liknande tryck på våra banor är det rimligt att seriespelet
tillfälligt reduceras. Styrelsen föreslår därför följande för 2021:
•
•

Antalet spelomgångar begränsas till 5 omgångar á 18 hål per åldersklass under 2021. En av de
sista omgångarna kommer som tidigare att samtidigt innehålla DM i varje åldersklass
För 2022 tas ett nytt beslut baserat på erfarenheter från 2021 och samtida omvärldsutveckling.

Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen
att motionen avslås
att antalet spelomgångar i åldersseriespelet under 2021 reduceras till 5 omgångar
att en av de sista omgångarna i seriespelet samtidigt är distriktsmästerskapet
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Fullmakt
(medtas till höstårsmötet)

för___________________________________
(namn)

att såsom ombud och röstberättigad representera

_____________________________________GK
vid Hallands Golfförbunds Höstårsmöte
den 27 oktober 2020 på Björnhults Golfklubb.

Utöver ombudet ovan representeras klubben även av
_____________________________________
(namn)

_____________________________________
Ort och datum

_____________________________________
Behörig firmatecknare för golfklubben

Sida 23 av 23

